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 ةمؼدةمة ادمفف

وقمغم آًمف  ،واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكو رؾمقل اهلل ،احلؿد هلل

 .ٓه واشمبع هداهاـ ووصحبف ومَ 

 وسمعد: 

 ، ومو يتعؾؼ هبو مـ ومؼف وأطمؽوم.ومفذا سمحٌ مقضمز طمقل اًمضقوومي

 :وإيمرام اًمضقػون مـ ظمصول إكبقوء واعمرؾمؾلم 

َهْؾ }قمـف:  يىمول شمعومم طمؽوي ،مومفذا هق اخلؾقؾ إسمراهقؿ قمؾقف اًمسال 

ٌُ َضْقِػ إسِْمَراِهقَؿ اعمُْْؽَرِملَم ) ( إِْذ َدظَمُؾقا قَمَؾْقِف وَمَؼوًُمقا 24َأشَموَك طَمِدي

 َأْهؾِِف وَمَجوَء سمِِعْجٍؾ ( وَمَراَغ إمَِم 25ؾَماَلًمو ىَموَل ؾَماَلٌم ىَمْقٌم ُمـَْؽُروَن )

َٓ شَمْليُمُؾقنَ 26) ؾَمِؿلمٍ  سَمُف إًَِمْقِفْؿ ىَموَل َأ  .(1){( وَمَؼر 

ن ـان يمةمن باهلل وافقوم ةمَ ))وؿد ؿال افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

 .(2)((ؾؾقؽرم ضقػه ،رأِخ 

 

 

                                                

 .[26 - 22]افذاريات:  (2)

 (.26) (، وةمسؾم7023أخرجه افبخاري )ةمتػق ظؾقه:  (2)
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 ًٓ  .أن وؾؼـي فؽتابة هذا افبحثظذ وأخًرا  ؾلصؽر اهلل أو

 .حػظه اهلل ،صطػى بن افعدويثم أصؽر صقخـا ةم 

سؽـفا أظايل ـزل ظذ أةمي شحائب افرمحات وأن يُ وأشلل اهلل أن يُ  

 زوجتي.و فديافدي ووو ػظاجلـات، وأن َي 

  .أمجعغصحبه وظذ آفه و ،ك ظذ شقدكا حمؿدارَ م وبَ ؾَ وَش اهلل  َذ وَص 

 .واحلؿد هلل رب افعادغ

 وـتبه ببـاكه افباحث وادحؼق: 

 أمحد بن حمؿود آل رجب

  (هــ2222/ أخر ربقع/2): ادواؾق ،حدصباح إ 

 .م(2/22/2029)ادواؾق  

بؼرية خافد بن افوفقد ـ ةمرـز ةمـشلة أبو ظؿر ـ شفل احلسقـقة ـ 

 رشؿقة ـ ةمك.

   02022278223هاتف: 

 02552586720واتس أب: 
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 ًتعريف افضقاؾة فغة 

 :ي افقؿـيَر ؿْ ؿال احلِ 

ْقػ[: معروف، يؽقن  طمؽويي قمـ   شمعوممو، ىمول اهللعً وَجْ  اواطمدً  ]اًمض 

عف: . وَجْ {همٓء َضْقِػل وَمال شَمْػَضُحقنِ } :ًمقط، قمؾقف اًمسالم

 .(1)نقػوضققف وأضقوف وِض 

 :ؿال ابن ةمـظورو

ضُمَؾ َضْقػً  ًُ اًمر     .وِضَقووَميً  وِضْػ

ًُ سمِِف َضْقػً وشَمَضق ْػُتفُ  ًُ إًَِمْقفِ  و: كزًم    .وِمْؾ

ًُ سمِ  ُت َوىِمقَؾ: َكَزًْم  . وًَمُف َضقػً  ِف وِسْ

قووميَ وشَمَضق ْػُتفُ  وِضْػُتفُ  ًُ ِمـُْف اًمضِّ  .(2): ـَمَؾْب

 :افَزبقديؿال 

ْقػ يؽقن ًمؾقاطمد واجلؿ : يمَعْدٍل وظَمْصٍؿ، ىمول اهلل شمعومم :قعِ اًمض 

 َضْقِػل وَماَل شَمْػَضُحقنِ }
ِ
  !ا َذيَمُروههؽذ  .{إِن  هُمٓء

                                                

 (.2022/ 7وم )ؾُ ودواء ـّلم افعرب ةمن افؽُ  ،( صؿس افعؾوم2)

 (.203/ 9ب )( فسان افعر2)
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اًمذي هق  (وئِػَض ) عـو َجْ هوه قنىمد ََيُقز َأن يؽ (وَضْقػً ) قمغم َأن

 .، وموومفؿ(َصْقم)و (َزْور)وب اًمـوزل، ومقؽقن مـ سم

 .(1)(ِضقػون)و ،(ُضُققف)، و(َأضقوف) قمغم وىمد َُيَْؿع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

(2( )22 /59.) 
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  اتعريف افضقاؾة اصطّلًح 

 :ؿال افشوـاين

 .اًمـوزل قمـد اعمؼقؿ ،مـ اًمسػر هق اًمؼودم :اًمضقػ

 .(1ر وإكثك)يمَ اًمذ  وهق يطؾؼ قمغم اًمقاطمد واجلؿع و 

 :وجاء دم ادوشوظة افػؼفقة

ـ طمرض ـمعوم همػمه سمدقمقشمف وذم اصطالح اًمػؼفوء: اًمضقػ: هق مَ 

 .و، أو سمعؾؿ رضوهوًمق قمؿقمً 

 .(2كم)قْ ػَ اًمط   :د اًمضقػوِض  

 :ودم ةمعجم فغة افػؼفاء

 .(3) إذا يمون مـ همػم أهؾفو ،اًمؼقوم سمحوضموت اًمـوزل سموًمدار وكحقهو

ِق َواعمَْْغِرِب } :ؿال اهلل تعاػ قا ُوضُمقَهُؽْؿ ىِمَبَؾ اعمنَْْمِ ًَمْقَس اًْمؼِم  َأْن شُمَقًم 

ظِمِر َواعمَْاَلئَِؽِي َواًْمؽَِتوِب َواًمـ بِقِّلَم  ْٔ ـَ سمِوهلل ِ َواًْمَقْقِم ا ـْ آَم ـ  اًْمؼِم  َم
َوًَمؽِ

                                                

 (.269/ 3( كقل إوضار )2)

(2( )22 /228.) 

(8) (2/237.) 
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ـَ َوآشَمك اعمَْوَل قَمغَم طُمبِِّف َذِوي اًْمُؼْرسَمك َواًْمَقَتوَمك َواعمََْسو لَم َواسْم
يمِ

بِقؾِ   .(1)أيي{...اًمس 

 :)وابن افسبقل( :ـر أؿوال بعض أهل افعؾم دم تػسر ؿوفه تعاػذِ 

 .(2هو افضقف) :ؿال ؿتادة

اًمذي ىمد  ،وهق: اعمسوومر اعمجتوز {واسمـ اًمسبقؾ} :ؿال ابن ـثر 

 .ك مو يقصؾف إمم سمؾدهطَ عْ ومقُ  ،ومرهمً كػؼتف

 .هوسمف وإيوسمفك مو يؽػقف ذم ذَ طَ عْ ا ذم ـموقمي، ومقُ ويمذا اًمذي يريد ؾمػًر  

، يمام ىمول قمكم سمـ أيب ـمؾحي قمـ اسمـ دظمؾ ذم ذًمؽ اًمضقُػ ويَ  

ـزل هق اًمضقػ اًمذي يَ  (اسمـ اًمسبقؾ)أكف ىمول: ، قمبوس

 .(1)سموعمسؾؿلم

                                                

 .[266:شورة افبؼرة] (2)

 بن ْؼ ثـا بِ  :(2588)(( تػسره))أخرجه: افطزي دم  صحقح ظن ؿتادة: (2)

 .به ،ثـا شعقد، ظن ؿتادة ،ثـا يزيد ،ةمعاذ

ـام ؿال  ،أثبت افـاس دم ؿتادةن وفؽـه ةمِ  ،وهو ةمدفس ،روبةوشعقد هو ابن أيب ظَ 

 !!هو أثبت افـاس دم ؿتادة :بل إن بعضفم ؿال ،ظدد ـبر ةمن احلػاظ

 دم ةمثل هذا ادوضن. ظـعـتهٓ ترض ؾعذ هذا،  
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، وأسمق ضمعػر اًمبوىمر، واحلسـ، ػْم بَ ويمذا ىمول جموهد، وؾمعقد سمـ ضُم  

 ونق  ؾ سمـ طَم ؼوشمِ مُ ري، واًمرسمقع سمـ أكس، وهْ واًمز   ،وىمتودة، واًمضحوك

(2). 

اًمضقػ خيتؾػ قمـ  أن اًمظوهر ـ واًمعؾؿ قمـد اهلل شمعومم ـ :)ؿؾت( 

  :اسمـ اًمسبقؾ

 .سمال ظمالف سملم اًمعؾامء ،ذم اًمزيموة ًمف طمؼ وكصقى (اسمـ اًمسبقؾـ)وم

إن اسمـ اًمسبقؾ  :ومؾقس ًمف طمؼ ذم اًمزيموة ، ومؽقػ يؼول (اًمضقػ)أمو  

 .(3)!هق اًمضقػ؟

                                                                                                                                       

ثـا أيب، ثـا أبو  :(2552) ((افتػسر))أخرجه ابن أيب حاتم دم  ا:ضعقف جد   (2)

بن أيب ضؾحة، ظن ابن صافح ـاتب افؾقث، حدثـي ةمعاوية بن صافح، ظن ظع 

 .به ،ظباس

 .ؾقه ضعف  ،وؾقه ـاتب افؾقث بن شعد 

 كػسه. ظن افؽّلم دم ظع ؾضًّل  ،ابن ظباسيسؿع مل  وظع 

 (.236/ 2)ه تػسر (2)

 (.9)صرجب ؿزاةمل فؾدـتور شقف  (افضقاؾة)واكظر رشافة   (8)
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 ،اًمشخص اًمؼودم مـ ؾمػر :أكف هقوموحلوصؾ ذم شمعريػ اًمضقػ  

يمؾ ك طمؼ اًمضقػ مـ إطَ مـ أضمؾ أن ُيعْ  :وكزل قمـد ؿمخص مؼقؿ

 .وحقمهوك ...واًمنمب
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 وؾضل إـرام إضقاف ةمؼوظقة افضقاؾة

 ًٓ  :تعاػ دم ـتاب اهلل -أو

ٌُ  }:، ظؾقه افسّلم اخلؾقل إبراهقم دم ؿصة ضقف َهْؾ َأشَموَك طَمِدي

( إِْذ َدظَمُؾقا قَمَؾْقِف وَمَؼوًُمقا ؾَماَلًمو ىَموَل 24قَؿ اعمُْْؽَرِملَم )َضْقِػ إسِْمَراهِ 

( 26( وَمَراَغ إمَِم َأْهؾِِف وَمَجوَء سمِِعْجٍؾ ؾَمِؿلٍم )25ؾَماَلٌم ىَمْقٌم ُمـَْؽُروَن )

َٓ شَمْليُمُؾقَن ) سَمُف إًَِمْقِفْؿ ىَموَل َأ َٓ 27وَمَؼر  ( وَمَلْوضَمَس ِمـُْفْؿ ظِمقَػًي ىَموًُمقا 

وُه سمُِغاَلٍم قَمؾِقؿٍ  ََتَْػ  ُ  .(1){َوسَمنم 

  :ؿال افشقخ افسعدي

ر مَ ؾقؾ، اًمذي أَ ــ إسمراهقؿ اخلمنموقمقي اًمضقوومي، وأهنو مـ ؾُم  وةمـفا:

ؾتف، وؾموىمفو اهلل ذم هذا اعمقضع قمغم أن يتبعقا مِ  وأمتف اهلل هذا اًمـبل

 وضمف اعمدح ًمف واًمثـوء.

ٕن اهلل  :ل واًمػعؾم سملكقاع اإليمرام، سموًمؼقرَ ؽْ أن اًمضقػ يُ  وةمـفا:

مقن، أي: أيمرمفؿ إسمراهقؿ، رَ ؽْ سملهنؿ مُ  ػ أضقوف إسمراهقؿَص وَ 

                                                

 [.23 - 22(  ]افذاريات: 2)
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ًٓ ـَػ اهلل مو َص َص ووَ  مقن رَ ؽْ ومُ  . وومعاًل ع هبؿ مـ اًمضقوومي، ىمق

 .(1أيًضو قمـد اهلل شمعومم)

هق أول  -قمؾقف اًمسالماخلؾقؾ إسمراهقؿ  وىمد ورد  أن ىمؾً )أمحد(: 

  .ػ اًمضقػق  ـ َض مَ 

، وًمقس قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل ىق  َس د سمـ اعمُ وهق مـ ىمقل ؾمعق

 .(2)قمؾقف وؾمؾؿ

 ؿال فوط ظؾقه افسّلم:  

َٓ َُتُْزوِن ذِم َضْقِػل  } ُؼقا اهلل َ َو ـ  َأـْمَفُر ًَمُؽْؿ وَموشم   سَمـَوِِت ُه
ِ
ء َٓ َيو ىَمْقِم َهُم

 .(3){َأًَمْقَس ِمـُْؽْؿ َرضُمٌؾ َرؿِمقدٌ 

 َضْقِػل وَماَل شَمْػَضُحقنِ َٓ ىَموَل إِن  َهمُ }ودم شورة أخرى:  
ِ
 .(4){ء

 

                                                

 (.320تقسر افؽريم افرمحن )ص (2)

( ظن يقى بن 8203أخرجه ةمافك دم ادوضل ) صحقح ةمن ؿول ابن ادسقب:( 2)

  .ف افضقفقَ أكه ؿال: ـان إبراهقم أول افـاس َض  ،شعقد، ظن شعقد بن ادسقب

 شعقد بن ادسقب ةمن ؿوفه. وشـده صحقح إػ

 [.63( ]هود: 8)

 [.73ر: ْج ( ]احلِ 2)
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 :ؿال افطزي

يمره: ىمول ًمقط ًمؼقمف: إن همٓء اًمذيـ ضمئتؿقهؿ يؼقل شمعومم ذِ 

قمغم اًمرضمؾ إيمرام ضقػف،  ؼ  ضقػل، وطَم  -شمريدون مـفؿ اًمػوطمشي

 َض مقين ذم شمريمؽؿ اًمتعررِ يمْ أهيو اًمؼقم ذم ضقػل، وأَ  ومال شمػضحقنِ 

 .(1هلؿ سموعمؽروه)

 :رِض ةمع اخَل افسّلم  ظؾقه ىدم ؿصة ةموش   

و  } وَموْكَطَؾَؼو طَمت ك إَِذا َأشَمَقو َأْهَؾ ىَمْرَيٍي اؾْمَتْطَعاَم َأْهَؾَفو وَمَلسَمْقا َأْن ُيَضقُِّػقمُهَ

َْذَت  َت  َٓ  ًَ وَمَقضَمَدا ومِقَفو ضِمَداًرا ُيِريُد َأْن َيـَْؼض  وَمَلىَموَمُف ىَموَل ًَمْق ؿِمْئ

 .(2){قَمَؾْقِف َأضْمًرا

 :ىمول اًمؼرـمبل  

مقا، ذَ حؼ أهؾ اًمؼريي ًمذًمؽ أن يُ وموؾمتَ  {وملسمقا أن يضقػقمهو}ىمقًمف: 

ػفؿ سمذًمؽ كبقـو قمؾقف اًمصالة َص بقا إمم اًمؾمم واًمبخؾ، يمام وَ َس ـْويُ 

 واًمسالم. 

                                                

 (.226/ 26تػسر افطزي) (2)

 [.66]افؽفف:  (2) 

 (.22/25تػسر افؼرضبي ) (2)
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ضقػ اًمضقػ وٓ اًمتل ٓ شمُ  :ىرَ ذ اًمؼُ  ؿال ؿتادة دم هذه أية:

 عرف ٓسمـ اًمسبقؾ طمؼف. شمَ 

 رِض اضمبي، وأن اخلَ ظفر مـ ذًمؽ أن اًمضقوومي يموكً قمؾقفؿ وويَ 

وهذا هق إًمقؼ سمحول  .ومقؾمك إكام ؾملٓ مو وضمى هلام مـ اًمضقوومي

 .(1)إكبقوء، ومـصى اًمػضالء وإوًمقوء

ـام دم ـتاب  ،إلخوته صذ اهلل ظؾقه وشؾم وؿال كبي اهلل يوشف 

َٓ شَمَرْوَن َأينِّ ُأوذِم اًْمَؽْقَؾ َوَأَكو ظَمػْمُ اعمُْـِْزًملِمَ } :اهلل  .(2){َأ

 :ؿال افطزي

ل ضقًػو قمغم كػسف مـ زَ كْ ـ أَ وأكو ظمػم مَ  يؼقل: {وأكو ظمػم اعمـزًملم} 

 (.3)ضقػؽؿاًمـوس هبذه اًمبؾدة، وملكو أُ 

 :ىمول ؿمقخـو مصطػك سمـ اًمعدوي

إضقوف وأكزهلؿ  مَ رَ يمْ ـ أَ أي: ظمػم مَ  {وأكو ظمػم اعمـزًملم}ىمقًمف:  

 .مـوزل طمسـي

                                                

 .افسابق (2)

 .[59:يوشف] (2)

 .(255/ 27تػسر افطزي ) (8)
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ؿ ىمول ـ صمَ إظمالق، ومِ ـ اعمرؾمؾلم ومؽورم ـَومنيمرام اًمضقػ مـ ؾُم  

ومراغ إمم أهؾف ومجوء }اهلل ؾمبحوكف ذم ؿملن إسمراهقؿ قمؾقف اًمسالم: 

-26اًمذاريوت:] {   ومؼرسمف إًمقفؿ ىمول أٓ شمليمؾقنسمعجؾ ؾمؿلم

27].  

يممـ سموهلل واًمققم  ـ يمون)مَ ) وؿال كبقـا حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

 (.م ضقػف(رِ ؽْ ومؾقُ  ،رأظِم 

ام رضمؾ كزل سمؼقم ومؾؿ ي  )أَ )م ـذفك: وؿال ظؾقه افصّلة وافسّل 

ر اًمذي يـبغل دْ ، أي: سمؼَ (اه(رَ ر ىمِ دْ يمون ًمف أن يلظمذ مـفؿ سمؼَ  ،ؼروهيَ 

 .ًمؾضقػ

 !!م إضقافرَ ـْ ن أَ ون ظذ ةمَ ـُ ثْ وةما زافت افعرب وافشعراء يُ  

ؿبقؾة رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه  ،ي بعضفم ظذ آل ظبد ادطؾبـِ ثْ ؾقُ  

 ؾقؼول:  ،وشؾم

  اًمؾحؿ يمؾ قمشقي  اعمطعؿقن

وِف طمتك شمغقى اًمشؿس ذم                                  ضم   اًمر 

 .: اًمبحر(اًمرضموف)و 
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بل ذةمفم اهلل دم ـتابه، وذةمفم افـبي  ،ذةمون افبخّلءوةما زال افـاس يَ  

 !!ـتهصذ اهلل ظؾقه وشؾم دم ُش 

 {ومـ يقق ؿمح كػسف وملوًمئؽ هؿ اعمػؾحقن}ىمول اهلل شمعومم:  

 .[9]احلنم:

ـ مَ  ،ؿقحـل قمؿرو سمـ اجلَ )يو سمَ )وىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  

ؾف يو رؾمقل اهلل! خِّ بَ قمغم أكو كُ  ،سمـ ىمقس دّ ؾمقديمؿ؟ ىموًمقا: ؾمقدكو اجلَ 

، وموظمتور هلؿ (سمؾ ؾمقديمؿ ومالن( ؟!وأي داء أدوى مـ اًمبخؾ))ىمول: 

 ا آظمر همػم هذا اًمسقد اًمبخقؾ.ؾمقدً 

 :ذم سمخقاًل وىمد ىمول ؿموقمر يَ 

  ًُ  ز واًمسؿؽو بْ يـوضمل اخلُ و           اًمػضؾ متؽئً  رأي

 س رأؾمف وسمؽكؽ  وكَ ى طملم أسمٍمين            ط  ومؼَ 

 سملين صوئؿ ضحؽو  ومؾام أن طمؾػً ًمف                 

 !ذمقن اًمبخالءومو زال اًمـوس يَ 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، سمؾ ىمول  ،ومققؾمػ قمؾقف اًمسالم مل يؽـ سمبخقؾ 

 .{أوذم اًمؽقؾ وأكو ظمػم اعمـزًملم أٓ شمرون أين}قمـ كػسف: 
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ـ أيمرم ه اخلؾقؾ إسمراهقؿ قمؾقف اًمسالم مـ أوائؾ مَ د  ويمقػ ٓ وضَم  

 ،مـوزهلؿ وأيمرم مثقاهؿ ـَ َس طْم صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وأَ  ،إضقوف

 .إسمراهقؿ اخلؾقؾ قمؾقف اًمصالة واًمسالم

ومققؾمػ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  (اعز  رق كَ إن اًمعِ )ويمام يؼقل اًمعؾامء:  

قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم،  ،و مـ يمرم آسموئف وأضمدادهاىمتبس يمرمً 

 مـ طمؾؿ آسموئف وأضمداده صغم اهلل قمؾقفؿ وؾمؾؿ، واىمتبس طمؾاًم 

  .و مـ إيامن آسموئف وأضمداده قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالمواىمتبس إيامكً 

ذريي سمعضفو مـ }وىمول اهلل شمعومم ذم ؿملن ىمقم مـ إكبقوء اًمػضالء: 

 .(1)صالحأي: ذم اخلػم واًم {سمعض

 :ــةافس   دم -ثاكًقا

صذ اهلل ظؾقه ، ؿال: ؿال رشول اهلل ريض اهلل ظـه ـ ظن أيب هريرة 2

ـ ومَ  .ضموره ذِ مْ ومال يُ  ،رـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم مَ )) :وشؾم

                                                

ٌ  ةمة ادُ َّل فؾعَ  ،شؾسؾة افتػسر  (2) ( بسؿقم 7/ 23 افشقخ ةمصطػى افعدوي )ػ

 .آفق ا افشاةمؾة
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ـ يمون يممـ سموهلل ومَ  .م ضقػفرِ ؽْ ومؾقُ  ،ريمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم 

 .(1)((صؿًا أو ًمقومؾقؼؾ ظمػمً  ،رواًمققم أظِم 

ل صغم اهلل  أشمك اًمـبأن رضماًل  ،ريض اهلل ظـه ،أيًضاظن أيب هريرة   ـ2

ومؼول رؾمقل  .ٌ إمم كسوئف ومؼؾـ: مو معـو إٓ اعموءعَ ، ومبَ قمؾقف وؾمؾؿ

 ؟((.هذا -ضقػيُ  :أو -ؿُض ـ يَ مَ ))اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

  .ومؼول رضمؾ مـ إكصور: أكو 

ل ضقػ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وموكطؾؼ سمف إمم امرأشمف، ومؼول: أيمرم

  .وؾمؾؿ

  .ومؼوًمً: مو قمـدكو إٓ ىمقت صبقوين

إذا  مل صبقوكِؽ قِّ ، وكَ حل رساضمِؽ بِ ْص ، وأَ ئل ـمعومِؽ قِّ ومؼول: هَ 

 .شوءأرادوا قمَ 

مً صبقوهنو، صمؿ ىمومً ق  ومفقلت ـمعومفو، وأصبحً رساضمفو، وكَ  

ن، ومبوشمو ريوكف أهنام يليمالح رساضمفو وملـمػلشمف، ومجعال يُ ؾِ ْص يملهنو شمُ 

 .ـموويلم

                                                

 (.26وةمسؾم ) ،(7023أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه:( 2)
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، ومؼول: صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿومؾام أصبح همدا إمم رؾمقل اهلل  

 ((.عوًمؽامـ ومِ مِ  -ىجِ قمَ  :أو -ؽ اهلل اًمؾقؾيحِ َض ))

ويمصمرون قمغم أكػسفؿ وًمق يمون هبؿ ظمصوصي ومـ }وملكزل اهلل:  

 .(1)[9]احلنم:  {اعمػؾحقنيقق ؿمح كػسف وملوًمئؽ هؿ 

 ؿال: ،احلويرثبن  ةمافك اـَ ثَ َد َح بة ؿال: َّل ظن أيب ؿِ ـ  8

وملىمؿـو  متؼورسمقن، ؿَمَبَبيٌ وكحـ  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿأشمقـو إمم اًمـبل  

 .و وًمقؾيقمـده قمنميـ يقمً 

و، ومؾام فمـ أكو ىمد  رومقؼً ويمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ رطمقاًم  

ـو قمؿـ شمريمـو سمعدكو، وملظمؼمكوه، ًمَ لَ ؾَم  -ىمد اؿمتؼـو  :أو –اؿمتفقـو أهؾـو 

 -وهؿ رُ ؿقهؿ ومُ ؾِّ ضمعقا إمم أهؾقؽؿ، وملىمقؿقا ومقفؿ وقمَ ار))ىمول: 

                                                

 .(2052ةمسؾم )و، (8693أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)

هذا حديث ) :( وؿال6267، واحلاـم دم ادستدرك )(8802افسةمذي )و 

 (.ومل خيرجاه ،ظذ رشط ةمسؾم ،صحقح

 !!أمحد(: وفقس إةمر ـام ؿال اإلةمام احلاـم ـ رمحه اهلل ـ)ؿؾت 

  !ن ٓ يسفوةمَ  َل جَ  ،ؾسبحان اهلل، ؾؼد أخرجه افشقخان ـام ترى 

 ((افصحقح ادسـد ةمن  أشباب افـزول))دم  محه اهلل ـؿال افشقخ ةمؼبل افوادظي ـ ر 

 !!وأكت ترى أهنام ؿد أخرجاه  :ظذ ؿول احلاـم اؼً عؾ  ةمُ  (220)ص
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قا يمام رأيتؿقين أصكم، ؾ  وَص  -أطمػظفو أو ٓ أطمػظفو  ر أؿمقوءَ يمَ وذَ 

(( ؽؿ أيمؼميمؿم  مُ ًمؽؿ أطمديمؿ، وًمقَ  نْ ذِّ مَ ومنذا طمرضت اًمصالة ومؾقُ 

(1). 

 ؿال افـووي: 

و ىمد أجع اًمعؾامء قمغم ومضقؾي اإليثور سموًمطعوم وكحقه مـ أمقر اًمدكق

 .وطمظقظ اًمـػقس

واهلل  .شمعومم ٕن احلؼ ومقفو هلل :ر هبوصمِ مْ يُ  أمو اًمؼرسموت وموٕومضؾ أن ٓ 

 .(2أقمؾؿ)

 :وؿال أيًضا 

 .ومضقؾي إيمرام اًمضقػ وإيثوره :ومـفو

 .ريض اهلل قمـفام ،مـؼبي هلذا إكصوري وامرأشمف :ومـفو 

 .آطمتقول ذم إيمرام اًمضقػ :ومـفو 

 

 

                                                

 (.762(، وةمسؾم )6272، 7003، 782أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.22/ 22رشح افـووي ظذ ةمسؾم ) (2)
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 :إـرام افضقف-اهلل ظؾقه وشؾم صذ ق رشول اهلل ن ُخؾُ وةمِ 

صغم اهلل قمؾقف  ومػل طمديٌ اًمقطمل قمـدمو كزل قمغم رؾمقل اهلل

 تفمدطم ،قمغم كػسفصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  اًمرؾمقل ٌِم ، وعمو ظَم وؾمؾؿ

 .اًمضقػ يؼرسملكف يَ  -ريض اهلل قمـفوأم اعمممـلم ظمدَيي 

 :هو احلديث وها 

 اهلل ريض ،قمغم ظمدَيي سمـً ظمقيؾدصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ دظمؾ   

ع، وْ ؾقه طمتك ذهى قمـف اًمر  م  ومزَ  ((ؾقينمِّ ؾقين زَ مِّ زَ ))قمـفو، ومؼول: 

ًُ ِش ًمؼد ظَم ))ومؼول خلدَيي وأظمؼمهو اخلؼم:   ((.قمغم كػز ق

صؾ اًمرطمؿ، إكؽ ًمتَ  !ازيؽ اهلل أسمدً واهلل مو خُي  ،ال  ومؼوًمً ظمدَيي: يمَ  

لم قمغم عِ شمُ ؼري اًمضقػ، واعمعدوم، وشمَ  َوشَمْؽِسُى ، ّؾ ؿؾ اًمؽَ وَت 

  .(1احلديٌ)..كقائى احلؼ ..

  :ؿال ابن ظبد افز

 .دهومَحْ  ،م اًمضقػ واًمثـوء قمؾقف سمذًمؽرِ ؽْ أجع اًمعؾامء قمغم مدح مُ 

ػ ق  ـ َض وأن إسمراهقؿ أول مَ  .ـ اعمرؾمؾلمـَـ ؾُم وأن اًمضقوومي مِ 

  .(1)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،اًمضقػ

                                                

 (.270وةمسؾم ) ،(8أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه:( 2)
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 :ىمول اسمـ اًمؼطون اًمػود

واًمثـوء قمؾقف سمذًمؽ ، م اًمضقػرِ ؽْ وأجع اًمعؾامء قمغم اًمثـوء قمغم مُ 

ـ وأن إسمراهقؿ أول مَ ، ــ اعمرؾمؾلمـ ؾُم وأن اًمضقوومي مِ  ،دهومَحْ 

 .(2واظمتؾػقا ذم وضمقهبو) .ػ اًمضقػق  َض 

 :ؿال افـووي 

 .ومفق سمػتح اًمتوء (ؼري اًمضقػوشمَ ) :وأمو ىمقهلو

سمؽرس اًمؼوف  ،ىرً ىمريف ىمِ ريً اًمضقػ أَ ىمَ  :يؼول :ىمول أهؾ اًمؾغي 

  .ػتح اًمؼوف واعمداء سمرَ وىمَ  .مؼصقر

 .مؼصقر ،سمؽرس اًمؼوف ،ىرً ىمِ  :ػف سمفضقِّ ويؼول ًمؾطعوم اًمذي يُ 

 .(3)مثؾ ىمه ومفق ىموضٍ  (ورٍ ىمَ ) :ويؼول ًمػوقمؾف 

  :ػى بن افعدويؿال صقخـا ةمصط

  .م إضقوفرِ شُمؽْ  :( أيؼري اًمضقػوشمَ )

                                                                                                                                       

 (.876/ 3آشتذـار )( 2)

 .(2023( )806/ 2( اإلؿـاع دم ةمسائل اإلمجاع )2)

 (.202/ 2( رشح افـووي)3)
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ؾ عَ وىمد ضَم  .ذمقن اًمبخالءذًمؽ ويَ سمومو زال اًمعرب يتؿدطمقن 

 .(1)وًمؾضقػ طمؼ   ف وؾمؾؿصغم اهلل قمؾقاًمـبل 

 اأرًض  -ف أةمر ادمةمـغ ظؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظـهؿَ وَ ـ وؿد  2

رج ةمـفا فؾػؼراء وادساـغ وافضقػان ل ثؿرها أو ةما خَي عَ وَج  ،فه

 .وؽرهم

  :فقك هذه احلديثإو 

ريض اهلل  ،مـ طمديٌ اسمـ قمؿر ،أظمرج اًمشقخون اًمبخوري ومسؾؿ

 :ىمول ،قمـفام

، ومؼول: صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ و، وملشمك اًمـبل  أرًض  أصوب قمؿر سمخقؼم  

 ًُ ًٓ  ْى ِص و مل أُ أرًض  أصب  مـف، ومؽقػ شملمرين سمف؟  َس ػَ كْ أَ  ط   ىمَ مو

ًَ ))ىمول:  ًَ  إن ؿمئ ًَ  ،أصؾفو طمبس  ((.هبو وشمصدىم

ذم اًمػؼراء،  ،قمؿر أكف ٓ يبوع أصؾفو وٓ يقهى وٓ يقرث َق د  َص ومتَ  

واسمـ اًمسبقؾ، ٓ ضمـوح  واًمؼرسمك واًمرىموب وذم ؾمبقؾ اهلل واًمضقػ

                                                

 (.2/20( افـور افساري دم رشح صحقح افبخاري)2)
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همػم  ،وؿ صديؼً عِ طْ قفو أن يليمؾ مـفو سموعمعروف، أو يُ ًمِ ـ وَ قمغم مَ 

 .(1)ل ومقفقِّ ؿَ تَ مُ 

مـ  اػ ضمزءً ىمَ أمػم اعمممـلم  قمؿر وَ  أن :وجه افدٓفة دم هذا احلديث 

 .وأىمره اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أرض قمغم إضقوف

 ،اًمصحويب اجلؾقؾؽؿ وهذا إن دل ومنكام يدل قمغم يمرم وومضؾ ذًم

ف ًمرؾمقل اًمذي ضموء سمـصػ موًم ،اهلل قمـف ، ريضقمؿر سمـ اخلطوب

سمف ًمقضمف اهلل  ويديف متصدىمً عف سملم َض ، ووَ اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 . اهلل قمـفيِض شمعومم، ومرَ 

 .وؾؽً مِ  :أي ،ًٓ همػم متخذ مـفو مو :( معـوههمػم متؿقل ومقف) :وىمقًمف

 .(2)و مـ رىموهبوواعمراد أكف ٓ يتؿؾؽ ؿمقئً 

م رِ ؽْ ـ مل يُ وىمد ورد ذم اًمبوب أطموديٌ ذم ذم مَ  ىمؾً )أمحد(:

 .إضقوف

وطمديٌ قمؼبي سمـ ، ريض اهلل قمـفام أسمرزهو طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل 

 قمومر ريض اهلل قمـف.

                                                

 (.2782وةمسؾم ) ،(2686أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.202/ 5( ؾتح افباري)2)
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صغم اهلل قمؾقف ثبً قمـ اًمـبل يمالمهو ٓ يَ  ،إٓ أهنام طمديثون ضعقػون

  .وؾمؾؿ

 :غوإفقك احلديث

صذ اهلل ظؾقه ظن افـبي : اهلل ريض اهلل ظـفامـ ظن جابر بن ظبد  2

ـ أدى مَ  :(1)اًمشح ومؼد سمرئ مـ ،ـ يمـ ومقفصمالث مَ )) :ؿال وشؾم

(( ، وأقمطك ذم اًمـقائىى اًمضقػرَ زيموة موًمف ـمقبي هبو كػسف، وىمَ 

(2). 

                                                

 هو افبخل.  :( افشح2)

 .(2/92) صغراين دم افأخرجه افطز ا:ضعقف جد   (2)

 )ـذاب(. اروؾقه زـريا بن يقى ادكي افَْوؿَ  

أخرجه افطزي دم  ،ريض اهلل ظـه ،وفه صاهد ةمن حديث أكس بن ةمافك

 .(237/ 28افتػسر)

 .مل يوثؼه أحد، ؾػقه حمؿد بن إشحاق بن احلريص !!ح بهرَ ػْ وٓ يُ  

، ى ظن ؽر أهل بؾدهوَ ا رَ وؾقه ـّلم، وخاصة إذ ،وؾقه ـذفك إشامظقل بن ظقاش 

 .ظن ؽر أهل بؾده ىوَ وهـا رَ 

 واهلل ادستعان. .ا وٓ تصحفؽـفا ضعقػة جد   ،وهـاك صواهد أخرى هلذا احلديث
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ٓ )) :كه ؿالأشؾم ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه و، رظن ظؼبة بن ظاةم ـ 2

 (.1)((ُيِضقُػ ظمػم ومقؿـ ٓ 

 ،رؾمؾلمــ اعمـ ؾُم مِ  ل، وهـ يػعؾفومَ  اًمضقوومي ممدوٌح  أن اصل:احل

 .صؾقات اهلل قمؾقفؿ أجعلم

طمتك  ،إيمرامفؿ ، سمؾ سموًمغ ذمىمد أضوف اخلؾقؾ إسمراهقؿ اعمالئؽيو 

، يؾ اعمشقجْ وهق اًمعِ  ،طمـقذٍ  :ضموء هلؿ سمعجؾ ؾمؿلم، وذم آيي أظمرى

 .بومؾؿ يليمؾقا ٕن اعمالئؽي ٓ شمليمؾ وٓ شمنم ،سمف إًمقفؿر  وىمَ 

 .هلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم إيمرام اًمضقػوىمد طمٌ كبقـو حمؿد صغم ا 

ـ يمام صمبً ذًمؽ هق إضقوف ـ صؾقات اهلل قمؾقف وؾمالمف  وأيمرم 

 .قمـف ذم همػم طمديٌ

 .ي ومعفؿ أسمق هريرة ريض اهلل قمـفػ  أهؾ اًمص   مَ رَ يمْ يمام أَ  

مقا قمـده ووضموءه ومتقي متؼورسمقن )ؿمبوب متؼورسمقن ذم اًمسـ( وملىم 

ؾقن معف وينمسمقن معف يليم ،ـ يقًمويقمنم قمؾقف وؾمؾؿصغم اهلل

                                                

 .( وؽره2/255أخرجه أمحد  دم ادسـد ) ضعقف: (2)

 قعة، وهو ضعقف احلديث ظذ افراجح.ؾته أن ؾقه ابن هلَ وظِ  
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 ،قؾ موًمؽ سمـ احلقيرث، قمغم رأؾمفؿ اًمصحويب اجلؾويبقتقن معف

 .ريض اهلل قمـف

عمو ىمرصفؿ اجلقع  ،وهذا اعمؼداد سمـ إؾمقد ومعف صوطمبون ًمف 

كطؾؼ و، ومٕيمرم اًمـوس صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذهبقا ،ؿمتد قمؾقفؿاو

الث ؿمقوه ويسؼقفؿ اًمؾبـ وينمب ويمون حيؾى صم ،هبؿ إمم سمقتف

  .اًمـبل اًمؽريؿصؾقات ريب وشمسؾقامشمف قمغم هذا  ،معفؿ

 :أيمرم اًمـوس صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿيمون رؾمقل اهلل ، ومؽام ؾمؾػ مراًرا

 :عمو ضموء إًمقفو ىموئاًل  ،تف أم اعمممـلم ظمدَيي هبذه اًمصػيػْ َص وًمذا ومؼد وَ 

ًُ ِش إين ظَم )) زيؽ واهلل ٓ خُي  ،ال  يمَ )ـي ًمف: ئِ ؿْ طَ ومؼوًمً مُ  ((قمغم كػز ق

 :بف وومضوئؾف ىموئؾيد سمعض مـوىمدِّ عَ شمُ  صمؿ أظمذْت  ا!!(اهلل أسمدً 

 ...(.ؼرى اًمضقػوشمَ )...

، ًمػضؾ واًمصالحو زال مـ ؿمقؿ أهؾ امو ونومنيمرام إضقوف يم

 ــ اعمرؾمؾلم.ـ ؾُم ومِ 
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  حــؽـم افـضـقاؾـة 

  َة أؿوالظذ ثّلث -ؾف أهل افعؾم دم حؽم افضقاؾةاخت: 

 .وفقست واجبة ،وةمن ةمؽارم إخّلق ةمستحبةفؼول إول: ا

 .ؿفور ةمن احلـػقة وادافؽقة وافشاؾعقةوهو ؿول اجل 

 .دم ادسلفة يَ وهو افراجح فد

 :فقك أدفتفم وتػصقل أؿواهلمإو

 :ـ ىموًمقا سموؾمتحبوب اًمضقووميأدًمي مَ 

 :ريض اهلل قمـف ،طمديٌ اعمؼداد سمـ إؾمقدـ  1

ًُ )ىمول:  قمـ اعمؼداد ًْ  أىمبؾ أؾمامقمـو  أكو وصوطمبون زم، وىمد ذهب

عرض أكػسـو قمغم أصحوب رؾمقل د، ومجعؾـو كَ فْ وأسمصوركو مـ اجلَ 

 !!ؼبؾـو، ومؾقس أطمد مـفؿ يَ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿاهلل 

وموكطؾؼ سمـو إمم أهؾف، ومنذا صمالث  ،صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وملشمقـو اًمـبل   

 ((.هذا اًمؾبـ سمقــوبقا ؾِ اطمتَ ))أقمـز، ومؼول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

رومع ًمؾـبل صغم ىمول: ومؽـو كحتؾى ومقنمب يمؾ إكسون مـو كصقبف، وكَ  

 .اهلل قمؾقف وؾمؾؿ كصقبف

  
 
 
 
 

 

 



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(31( 

 

ع ؿِ ْس ، ويُ  ٓ يقىمظ كوئاًم ؿ شمسؾقاًم ؾِّ َس ىمول: ومقجلء مـ اًمؾقؾ ومقُ  

 .اًمقؼظون

( ...ىمول: صمؿ يلِت اعمسجد ومقصكم، صمؿ يلِت ذاسمف ومقنمب 

 .(1)احلديٌ

  :يثوجه افدٓفة ةمن احلد

صغم اهلل أومال شمرى أن أصحوب رؾمقل اهلل : ؿال اإلةمام افطحاوي

ر ذم هذا يمَ هبؿ احلوضمي إمم مو ذَ  ًْ غَ ؾَ ، وىمد سمَ هؿمل يضقػققمؾقف وؾمؾؿ

 ؟قمغم ذًمؽصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿصمؿ مل يعـػفؿ رؾمقل اهلل  ؟احلديٌ

 قمغم اًمـوس مـ اًمضقوومي َأْوضَمَى خ مو يمون ْس ومدل مو ذيمركو قمغم كَ  

  :ريض اهلل قمـف ،حيْ ـ طمديٌ أيب ُذَ  2

ًْ  ح اًمعدوي ىمول:يْ قمـ أيب ُذَ  قمقـوي، طملم  أذكوي، وأسمٍمْت  ؾمؿع

ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم مَ ))ومؼول:  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿشمؽؾؿ اًمـبل 

ر ومؾقؽرم ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم ومَ  .ومؾقؽرم ضموره ،رأظِم 

 .((ضقػف ضموئزشمف

                                                

 (.2055أخرجه ةمسؾم ) صحقح:( 2)

 (.228/ 2( رشح ةمعاين أثار )2)
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 رؾمقل اهلل؟  : ومو ضموئزشمف يوقاىموًم 

يقم وًمقؾي، واًمضقوومي صمالصمي أيوم، ومام يمون وراء ذًمؽ ومفق ))ىمول: 

ا أو ومؾقؼؾ ظمػمً  ر،ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم ومَ  .صدىمي قمؾقف

 .(1)((ًمقصؿً

 :ىمول احلوومظ اسمـ طمجر 

واجلوئزة  :ىمول ((ضموئزشمف)) :سمـ سمطول ًمعدم اًمقضمقب سمؼقًمفادل واؾمتَ 

 .(2)ًمقسً واضمبي ،ؾ وإطمسونض  ػَ شمَ 

 ريض اهلل قمـف، ىمول:  ،قمـ أيب ؾمعقدـ  3

ذم ؾمػرة صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿاكطؾؼ كػر مـ أصحوب اًمـبل 

 ،وموؾمتضوومقهؿ ؾموومروهو، طمتك كزًمقا قمغم طمل مـ أطمقوء اًمعرب،

 .ا أن يضقػقهؿقْ سمَ وملَ 

 !!ٓ يـػعف رء ،ا ًمف سمؽؾ رءقْ عَ غ ؾمقد ذًمؽ احلل، ومَس دِ ومؾُ  

رهط اًمذيـ كزًمقا، ًمعؾف أن يؽقن ومؼول سمعضفؿ: ًمق أشمقتؿ همٓء اًم 

 !قمـد سمعضفؿ رء

                                                

 (.23وةمسؾم ) ،(7029أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.588/ 20) ؾتح افباري (2)
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ـو ًمف سمؽؾ قْ عَ غ، وؾَم دِ إن ؾمقدكو ًمُ  ،هؿ، ومؼوًمقا: يو أهيو اًمرهطقْ شمَ وملَ  

 ٓ يـػعف، ومفؾ قمـد أطمد مـؽؿ مـ رء؟  ،رء

 َ َٕ ل، وًمؽـ واهلل ًمؼد اؾمتضػـويمؿ ىمِ رْ ومؼول سمعضفؿ: كعؿ، واهلل إين 

 !اًل عْ عؾقا ًمـو ضُم ًمؽؿ طمتك دم اٍق رَ ومؾؿ شمضقػقكو، ومام أكو سمِ 

 .ومصوحلقهؿ قمغم ىمطقع مـ اًمغـؿ 

ط مـ ِش ومؽلكام كُ  (احلؿد هلل رب اًمعوعملم)وموكطؾؼ يتػؾ قمؾقف، ويؼرأ:  

 .يبَ ؾْ ، وموكطؾؼ يؿٌم ومو سمف ىمَ قِمَؼولٍ 

 .ؾفؿ اًمذي صوحلقهؿ قمؾقفعْ هؿ ضُم قْ ومَ وْ ىمول: وملَ  

 .ومؼول سمعضفؿ: اىمسؿقا 

ذيمر ًمف اًمذي يمون، ومـَ ،بل  ك: ٓ شمػعؾقا طمتك كلِت اًمـىمَ ومؼول اًمذي رَ  

 .ومــظر مو يلمركو

روا ًمف، ومؼول: يمَ ومذَ قمؾقف وؾمؾؿ  صغم اهللمقا قمغم رؾمقل اهللدِ ومؼَ  

 ؟!((.يقَ ىمْ ومو يدريؽ أهنو رُ ))

 .(1)((ىمد أصبتؿ، اىمسؿقا وارضسمقا زم معؽؿ ؾمفاًم ))صمؿ ىمول:  

                                                

 (.2202وةمسؾم ) ،(2267أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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ا أن قْ سمَ وموؾمتضوومقهؿ وملَ ) :ىمقًمف وجه افشاهد ةمن احلديث:

 .(يضقػقهؿ

 :ل ابن افعريبؿا

فموهر ذم  -(وموؾمتضػـوهؿ وملسمقا أن يضقػقكو)ومؼقًمف ذم هذا احلديٌ: 

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -اًمـبل  مَ اَل ًمَ  ،وأن اًمضقوومي ًمق يموكً طمؼ  

 . ذًمؽ هلؿلم  ا وسمَ قْ سمَ اًمؼقم اًمذيـ أَ 

 .ض قمغم اًمؽػوييرْ ومَ  وًمؽـ اًمضقوومي طمؼقؼيً  

طمقٌ ٓ ـمعوم وٓ  ،ىرَ ـ ىمول: إهنو واضمبي ذم اًمؼُ ـ اًمـوس مَ ومِ  

 .وت وإىمقاتيَ وَ لْ سمخالف احلقارض، ومنهنو مشحقكي سموعمَ  .ملوى

 ومفل وٓ ؿمؽ أن اًمضقػ يمريؿ، واًمضقوومي يمرامي، ومنن يمون قمدياًم  

 .(1)ومريضي

 :نؼ  ؾَ ؿال ابن ادُ   

)ىمد اؾمتضػـويمؿ ومؾؿ شمضقػقكو(، ومفذا يدل قمغم أن شمرك اًمضقوومي  

 .(1)ًمقس مـ مؽورم إظمالق

                                                

 (.22/ 8افعؾؿقة ) /ط ،أحؽام افؼرآن (2)

 ه.ل ـّلم ابن افعريب وواؾؼؼَ (، ؾؼد كَ 72/ 9واكظر تػسر افؼرضبي )
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  ؿال:ريض اهلل ظـه أيب ةمسعود ظن  ـ 2 

 ى، ومؼول ًمغالم ًمفقْ عَ ضموء رضمؾ مـ إكصور، يؽـك أسمو ؿُم 

ومنين أريد أن أدقمق اًمـبل  :ؽػل مخسيو يَ اضمعؾ زم ـمعومً  :(2)وبص  ىمَ  

 .ذم وضمفف اجلقع ًُ ومْ رَ ومنين ىمد قمَ  :صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظمومس مخسي

 ن  إِ )): وؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف ومدقموهؿ، ومجوء معفؿ رضمؾ، ومؼول اًمـبل  

ًَ  نْ عـو، ومنِ بِ هذا ىمد شمَ  ًَ  ،ًمف نْ ذَ لْ ومَ  أن شملذن ًمف ؿمئ أن يرضمع  وإن ؿمئ

)ًمف ًُ كْ ذِ . ومؼول: ٓ، سمؾ ىمد أَ ((رضمع
3). 

ومدل  .اًمذي ضموء سمدون دقمقة اًمرضمَؾ  د  أكف إن ؿموء رَ  :وجه افدٓفة

و يمون مـ طمؼ ، عمََ إذ ًمق يموكً واضمبي ،م وضمقب اًمضقووميقمغم قمد

 .ٓده أو رُ صوطمى اًمبقً أن يَ 

ًمـبل اًمصحويب اجلقع ذم وضمف ا ى، ومؾام رأ.وومقف اؾمتحبوب اًمضقوومي 

 .اؾمتضوومف ،صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 

                                                                                                                                       

 (.33/ 25افتوضقح فؼح اجلاةمع افصحقح )( 2)

 (.22/296) ياكظر ظؿدة افؼار .هو اجلزارافؼصاب:  (2)

 (.2087وةمسؾم ) ،(2032أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (8)
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 :ـيقْ ؿال افعَ 

ؿ طموضمتف ؾِ و عمـ قمُ ظمصقًص  ،وومقف: شمليمقد إـمعوم اًمطعوم واًمضقوومي

 .(1)ًمذًمؽ

  ، ؿال:ريض اهلل ظـه ظن أيب هريرة ـ 5

اعمسؾؿ قمغم اعمسؾؿ  يمؾ)) :صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿىمول رؾمقل اهلل 

 .(2)((رضفدمف، وموًمف، وقمِ  :طمرام

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ رؾمقل اهلل ،ريض اهلل قمـفة رَ ؽْ ـ قمـ أيب سمَ  6

 جي اًمقداعىمول ذم طَم 

سمقـؽؿ طمرام، يمحرمي  ومنن دموءيمؿ وأمقاًمؽؿ وأقمراضؽؿ))...

 :غ اًمشوهد اًمغوئىؾِّ بَ قُ يقمؽؿ هذا، ذم ؿمفريمؿ هذا، ذم سمؾديمؿ هذا، ًمِ 

 .(3)((ـ هق أوقمك ًمف مـفغ مَ ؾِّ بَ ًمشوهد قمسك أن يُ ومنن ا

ستحؾ مول أظمقف أكف طمرام قمغم اعمسؾؿ أن يَ  وجه افدٓفة دم احلديث: 

 .قى كػس مـف وظموـمراعمسؾؿ إٓ سمطِ 

                                                

 (.293/ 22ظؿدة افؼاري) (2)

 (.2572أخرجه ةمسؾم ) صحقح: (2)

 (.2769وةمسؾم ) ،(76أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (8)
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  :وهذا احلديٌ كوؾمخ ًمؽؾ إطموديٌ اًمتل ومقفو إَيوب اًمضقوومي 

 .اًمقداع طمجيومؾؼد يمون ذم 

صغم اهلل أن رؾمقل اهلل  ـفام:قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـ  7

 ىمول: قمؾقف وؾمؾؿ

موؿمقي امرئ سمغػم إذكف، أحيى أطمديمؿ أن شممشمك  ٓ حيؾبـ أطمدٌ )) 

ومنكام َتزن هلؿ رضوع  ؟!ـتؼؾ ـمعومفزاكتف، ومقُ ؽرس ظِم ف، ومتُ تُ سمَ نْمَ مَ 

 .(1)((موؿمقي أطمد إٓ سمنذكف مقاؿمقفؿ أـمعامهتؿ، ومال حيؾبـ أطمدٌ 

 :ؿال افـووي

تريؿ أظمذ مول اإلكسون سمغػم إذكف  :ةمـفا ،ودم احلديث ؾوائد 

 .وأكف ٓ ومرق سملم اًمؾبـ وهمػمه. وإيمؾ مـف واًمتٍمف ومقف

إٓ اعمضطر اًمذي ٓ َيد مقتي وَيد ـمعومو  ،وؾمقاء اعمحتوج وهمػمه 

وقمـد  قمـدكو ،ؾزمف سمدًمف عموًمؽفويَ  ،ًمغػمه ومقليمؾ اًمطعوم ًمؾرضورة

 .(2)راجلؿفق

 

                                                

 (.2627وةمسؾم )، (2285أخرجه افبخاري ) ق ظؾقه:ةمتػ (2)

 (.29/ 22رشح افـووي ظذ ةمسؾم ) (2)
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  :ؿال احلاؾظ ابن حجر  

ذم احلديٌ اًمـفل قمـ أن يلظمذ اعمسؾؿ ًمؾؿسؾؿ  :قمبد اًمؼمسمـ اىمول 

ف سمف ب  ومـَ ،وإكام ظمص اًمؾبـ سموًمذيمر ًمتسوهؾ اًمـوس ومقف .و إٓ سمنذكفؿمقئً 

ًمؽـ ؾمقاء يمون سمنذن  ،ذ اجلؿفقرظَم وهبذا أَ  .مم مـفوْ قمغم مو هق أَ 

 .(1)ظموص أو إذن قموم

  وؿال أيًضا: 

ٓ يلظمذ  :ىمول ،ذملـزل سموًمسمـ وهى قمـ موًمؽ ذم اعمسوومر يَ ار يمَ وذَ 

 :ىمول ؟!قمؾقفؿ ًْ ؾَ عِ وموًمضقوومي اًمتل ضُم  :ىمقؾ ًمف .و إٓ سمنذكفمـف ؿمقئً 

  .وأمو أن ومال ،ػ قمـفؿ سمسببفوػ  خُيَ  يموكقا يقمئذٍ 

ؾقه قمغم أكف يمون ىمبؾ إَيوب ومَحَ  ،خ اإلذنْس ح سمعضفؿ إمم كَ ـَوضَم 

خ ذًمؽ سمػرض ِس صمؿ كُ  ،واضمبي ويموكً اًمضقوومي طمقـئذٍ  :ىموًمقا .اًمزيموة

 .اًمزيموة

خً ِس صمؿ كُ  ،ويمون ذًمؽ طملم يموكً اًمضقوومي واضمبي :ىمول اًمطحووي 

ـُ  .(2)وأورد إطموديٌ .ؿؽْ خ ذًمؽ احلُ ِس وم

                                                

 (.39/ 5ؾتح افباري) (2)

 (.90/ 5)افسابق  (2)
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 :فقك أؿوال افعؾامءإو

 :إحـاف

 :ؿال افطحاوي

ٕهنو ًمق يموكً  ;يدل قمغم أن اًمضقوومي ًمقسً سمقاضمبي هذا احلديٌ

 قمـفو َػ ؾ  ـ ََتَ قمغم مَ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿواضمبي ٕكؽر رؾمقل اهلل 

(1). 

 :ادافؽقة

 :ؿال ابن افعريب

صغم ذهى اًمؾقٌ سمـ ؾمعد مـ اًمعؾامء إمم أن اًمضقوومي واضمبي: ًمؼقًمف  

م ضقػف، رِ ؽْ ر ومؾقُ ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم مَ )): اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

. وذم روايي ]أكف ىمول[: ((ومو وراء ذًمؽ صدىمي ،ضموئزشمف يقم وًمقؾي

 . ((فضَم رِ ثقي قمـده طمتك حُيْ ف أن يَ ؾ ًمصمالصمي أيوم، وٓ حَيِ ))

 وًمػظف ًمؾؽممذي. ،وهذا طمديٌ ]صحقح[ ظمرضمف إئؿي

إكام هل مـ مؽورم  ،وذهى قمؾامء اًمػؼف إمم أن اًمضقوومي ٓ دمى

 .ـ اعمعومؾي سملم اخلؾؼْس إظمالق وطُم 

                                                

 (.227/ 6( رشح ةمشؽل أثار )2)



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(41( 

 

وشملوًمقا هذا احلديٌ سملكف حمؿقل قمغم اًمـدب، سمدًمقؾ ىمقًمف:  

 ئص اًمـدب دون اًمقضمقب.واًمؽرامي مـ ظمصو ((ومؾقؽرم ضقػف))

  .خِس وىمد ىمول ىمقم: إن هذا يمون ذم صدر اإلؾمالم صمؿ كُ 

 د.رِ ثبً واًمـوؾمخ مل يَ وهذا ضعقػ: ومنن اًمقضمقب مل يَ 

 ي أكف ىمول: رِ دْ أمو إكف ىمد روى إئؿي قمـ أيب ؾمعقد اخلُ 

غ ؾمقد دِ ا، ومؾُ قْ سمَ وموؾمتضػـوهؿ وملَ  ،كزًمـو سمحل مـ أطمقوء اًمعرب))

 سمؽؾ رء ومؾؿ يـػعف. ا ًمف قْ عَ ومَس  ،ذًمؽ احلل

ومؼول سمعضفؿ: ًمق أشمقتؿ همٓء اًمرهط اًمذيـ كزًمقا، ًمعؾف أن يؽقن 

غ، وىمد ؾمعقـو ًمف دِ إن ؾمقدكو ًمُ  ،ومؼوًمقا: يو أهيو اًمرهط !قمـدهؿ رء

 سمؽؾ رء ومؾؿ يـػعف، ومفؾ قمـد أطمد مـؽؿ رء؟

ل، وًمؽـ واهلل ًمؼد اؾمتضػـويمؿ ومؾؿ ىمِ رْ ىمول سمعضفؿ: إين واهلل أَ  

 !!اًل عْ طمتك دمعؾقا ًمـو ضُم  اٍق رَ أكو سمِ شمضقػقكو، ومام 

 .ومصوحلقهؿ قمغم ىمطقع مـ اًمغـؿ 

ـْ ومؽلكام  (احلؿد هلل رب اًمعوعملم)وموكطؾؼ يتػؾ قمؾقف، ويؼرأ   ُأْكِشَط ِم

 . ىَمَؾَبي ، وموكطؾؼ يؿٌم ومو سمفقِمَؼوٍل 

 ؾفؿ اًمذي صوحلقهؿ قمؾقف. عْ هؿ ضُم قْ ومَ وْ ىمول: وملَ 
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 شمػعؾقا، طمتك كلِت اًمـبل وىمول اًمذي رىمك: ٓ .ومؼول سمعضفؿ: اىمسؿقا

 ذيمر ًمف اًمذي يمون، ومــظر اًمذي يلمر سمف. ومـَ ،صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ومذيمروا ًمف ذًمؽ،  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -مقا قمغم رؾمقل اهلل دِ ومؼَ 

اىمسؿقا وارضسمقا زم ))صمؿ ىمول:  ؟!((يقَ ىمْ ومو يدريؽ أهنو رُ ))ومؼول: 

 .صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. ومضحؽ اًمـبل ((معؽؿ ؾمفاًم 

فموهر  -((ا أن يضقػقكوقْ سمَ وموؾمتضػـوهؿ وملَ ))ؼقًمف ذم هذا احلديٌ: وم

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -اًمـبل  مَ اَل ًمَ  ،وذم أن اًمضقوومي ًمق يموكً طمؼ  

 . ذًمؽ هلؿلم  وسمَ  ،اقْ سمَ اًمؼقم اًمذيـ أَ 

 .ض قمغم اًمؽػوييرْ ومَ  وًمؽـ اًمضقوومي طمؼقؼيً  

ـمعوم وٓ طمقٌ ٓ  :ىرَ ـ ىمول: إهنو واضمبي ذم اًمؼُ ـ اًمـوس مَ ومِ  

 .وت وإىمقاتيَ وَ لْ سمخالف احلقارض، ومنهنو مشحقكي سموعمَ  .ملوى

 ومفل وٓ ؿمؽ أن اًمضقػ يمريؿ، واًمضقوومي يمرامي، ومنن يمون قمدياًم  

 .(1) ومريضي

 

 

                                                

 (.20/ 8( أحؽام افؼرآن )2)
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 :ىمول اًمؼرـمبل

ؼ ؾُ واًمضقوومي مـ مؽورم إظمالق، ومـ آداب اإلؾمالم، ومـ ظُم 

 ؼدم ذمقمغم مو شم ،وإسمراهقؿ أول مـ أضوف اًمـبقلم واًمصوحللم. 

 (.اًمبؼرة)

: ًمؼقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :وًمقسً سمقاضمبي قمـد قمومي أهؾ اًمعؾؿ 

ومام يمون وراء ذًمؽ ومفق  ،وضموئزشمف يقم وًمقؾي ،اًمضقوومي صمالصمي أيوم))

 اًمعطقي واًمصؾي اًمتل أصؾفو قمغم اًمـدب.  :. واجلوئزة((صدىمي

 ،رـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم مَ : ))صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿوىمول 

. ((ومؾقؽرم ضقػف ،رـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم ومَ  .ؾقؽرم ضمورهوم

 .(1) و، وموًمضقوومي مثؾف. واهلل أقمؾؿوإيمرام اجلور ًمقس سمقاضمى إجوقمً 

 :ادافؽي ؿال افؼرادم

  .و وًمقؾيوهل واضمبي قمـد اًمؾقٌ سمـ ؾمعد يقمً 

 ((ومؾقؽرم: ))- صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ًمؼقًمف  :وظموًمػف جقع اًمػؼفوء

 .ادمف ((ضػفومؾقُ )) :وًمق ىمول .م ًمقس سمقاضمىواإليمرا

 .وىمد َيى ًمؾؿجتوز اعمرضور سموجلقع 

                                                

 (.72/ 9( تػسر افؼرضبي )2)
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وٓ ضقوومي ذم  .ىرَ اًمضقوومي إكام شمتليمد قمغم أهؾ اًمؼُ  :ىمول موًمؽ 

ؾ اًمقارد إًمقفو ومال ؼِ وٕن اًمؼرى يَ  .احلرض ًمقضمقد اًمػـودق وهمػمهو

 وإٓ ،مقدة سمقـفامـ وهذا ذم همػم اعمعرومي ومَ  .سمخالف احلرض ،مشؼي

  .ى ؾمقاءرَ  واًمؼُ رَض وموحلَ 

 .أن يتحػف ويؽرمف ضمفده :ضموئزشمف يقم وًمقؾي :ىمول قمقسك سمـ ديـور

واًمزيودة  ،واًمثالث سمؿـ أرادهو ،ؼومد اعمُ رِ ـ مل يُ أو َتتص اجلوئزة سمؿَ 

 .(1) همػم متليمدة :أي ،صدىمي

 :اًمشوومعقي 

 :ىمول اسمـ أيب اخلػم اًمشوومعل

مل َيى قمؾقف  :رضورة، ومنن مل يؽـ سمف وإن اؾمتضوف مسؾؿ مسؾاًم  

 ستحى. ضقوومتف، وإكام يُ 

 -وىمول أمحد: )ضقوومي اعمسؾؿلم واضمبي ًمبعضفؿ قمغم سمعض(: ًمؼقًمف 

 ((.ًمقؾي اًمضقوومي واضمبي قمغم يمؾ مسؾؿ)): -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

يمام ًمق مل  :عومف، ومؾؿ َيى قمؾقف سمذًمفإـمـدًمقؾـو: أكف همػم مضطر إمم  

  .إًمقف يلِت 

                                                

 (.885/ 28( افذخرة )2)
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: -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -يمؼقًمف  :حبوبواخلؼم حمؿقل قمغم آؾمت

 .(1)((ؾ اجلؿعي واضمىْس همُ ))

 :اًمشوومعل ىمول اًمـقوي

  .ؼ اًمـبقلم واًمصوحللمؾُ واًمضقوومي مـ آداب اإلؾمالم وظُم 

  .وىمد أوضمبفو اًمؾقٌ ًمقؾي واطمدة

 ((ًمقؾي اًمضقػ طمؼ واضمى قمغم يمؾ مسؾؿ)) :واطمتٍ سموحلديٌ

 ،سمحؼ اًمضقػ وموىمبؾقاروا ًمؽؿ مُ لَ إن كزًمتؿ سمؼقم ومَ )) :وسمحديٌ قمؼبي

 ((.وإن مل يػعؾقا ومخذوا مـفؿ طمؼ اًمضقػ اًمذي يـبغل هلؿ

 .وقمومي اًمػؼفوء قمغم أهنو مـ مؽورم إظمالق 

 ((ضموئزشمف يقم وًمقؾي)) :جتفؿ ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿوطُم  

 .وذًمؽ ٓ يؽقن إٓ مع آظمتقور .اًمعطقي واعمـحي واًمصؾي :واجلوئزة

يدل قمغم  ((ـِس حْ قُ ًمْ ))و ((ومؾقؽرم)) :وىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

مع أكف مضؿقم إمم  ،ستعؿؾ مثؾف ذم اًمقاضمىإذ ًمقس يُ  ،وهذا أيًض 

 .وذًمؽ همػم واضمى ،اإليمرام ًمؾجور واإلطمسون إًمقف

                                                

 (.520/ 2اؾعي )( افبقان دم ةمذهب اإلةمام افش2)
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إذ يموكً  :هنو يموكً ذم أول اإلؾمالمقمغم أوشملوًمقا إطموديٌ  

 .(1)اعمقاؾموة واضمبي

  :اًمشوومعل ىمول اًمنمسمقـل

 .يمام ىموًمف اعمصـػ ذم ذح مسؾؿ ،واًمضقوومي يموًمصدىمي 

ىمول: وأمو ظمؼم إكصوري اًمذي كزل سمف اًمضقػ وملـمعؿف ىمقشمف  

 وىمقت صبقوكف، ومؿحؿقل قمغم أن اًمصبقون مل يؽقكقا حمتوضملم طمقـئذٍ 

  .يـويموكو صوسمرَ  ،إمم إيمؾ. وأمو اًمرضمؾ واعمرأة ومتؼمقمو سمحؼفام

قمغم  ،ا إيمؾطؾبقو مـ أن يَ ظمقومً  (مقفؿقِّ كَ )مفؿ: وإكام ىمول ومقف ُٕ 

 .(2)قمودة اًمصبقون ذم اًمطؾى مـ همػم طموضمي

 

 

 

 

 

                                                

 (.23/ 2( رشح افـووي ظذ ةمسؾم )2)

 (.296/ 2) ( ةمغـي ادحتاج2)
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 .واضمبي :اًمؼقل اًمثوين

 .عد، ومذهى احلـوسمؾي، واًمظوهرييل اًمؾقٌ سمـ ؾمقوهق ىم 

 :أدًمتفؿ

  ىمول:ريض اهلل قمـف ، ّي وِ دَ ح اًمعَ يْ قمـ أيب ُذَ ـ  1

 ًْ صغم اهلل قمؾقف قمقـوي، طملم شمؽؾؿ اًمـبل  أذكوي، وأسمٍمْت  ؾمؿع

 .ومؾقؽرم ضموره ،رـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم مَ ))ومؼول: وؾمؾؿ

 .((ر ومؾقؽرم ضقػف ضموئزشمفـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم ومَ 

 ىمول: ومو ضموئزشمف يو رؾمقل اهلل؟  

يقم وًمقؾي، واًمضقوومي صمالصمي أيوم، ومام يمون وراء ذًمؽ ومفق )): قاىموًم

 .(1)((صدىمي قمؾقف

صغم اهلل قمؾقف ًمؾـبل ىمؾـو  ىمول: ريض اهلل قمـفقمـ قمؼبي سمـ قمومر، ـ  2

ؼروكو، ومام شمرى ومقف؟ ومؼول ًمـو: : إكؽ شمبعثـو، ومــزل سمؼقم ٓ يَ وؾمؾؿ

ًمؽؿ سمام يـبغل ًمؾضقػ وموىمبؾقا، ومنن مل  وَمَلَمرواكزًمتؿ سمؼقم،  نْ إِ ))

 .(2)((يػعؾقا ومخذوا مـفؿ طمؼ اًمضقػ

                                                

 (.23وةمسؾم ) ،(7029أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.2626وةمسؾم ) ،(2272أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه:( 2)
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 طَ عْ فموهر هذا احلديٌ إَيوب اًمضقوومي، سمؾ ومقف إذا مل يُ  :وجه افدٓفة

 .ومؾف أن يلظمذه سمـػسف اًمضقوومي اًمضقػ طمؼ 

 .هذا يمون ذم أول اإلؾمالم سملكف مـسقخ، وأن ض ظؾقه:ظُس او

 ؿال: ريض اهلل ظـه ، َب رِ ؽَ ي دِ عْ بن ةمَ  مادؼدا ـ ظن أيب ـريؿة 8

ًمقؾي اًمضقػ طمؼ قمغم يمؾ )) :صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿىمول رؾمقل اهلل 

وإن ؿموء إن ؿموء اىمته  :ـيْ ـوئف ومفق قمؾقف دَ ـ أصبح سمػِ مسؾؿ، ومؿَ 

 .(1)((كرَ شمَ 

صغم اهلل قمؾقف قمـ اًمـبل  ،ـ قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمـفام4

  :ىمول وؾمؾؿ

ـ أدى زيموة موًمف ـمقبي هبو مَ  :ـ يمـ ومقف ومؼد سمرئ مـ اًمشحصمالث مَ ))

 .(2)((، وأقمطك ذم اًمـقائىى اًمضقػرَ ، وىمَ كػسف

                                                

وأمحد ، (8766) هوابن ةماج، (8650أخرجه أبو داود ) صحقح:( 2)

( وافطحاوي دم رشح 622 إدب ادػرد )(،  وافبخاري دم288و2/280)

 .( وؽرهم2389ةمشؽل أثار )

 .به ،ةمرؾوًظا ،بي، ظن ادؼدام أيب ـريؿةعْ ةمن ضرق ظن ةمـصور، ظن افَش  

 شبق خترجيه. ا:ضعقف جد   (2)
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 فقك أؿواهلم:إو

 :ؿال ابن افعريب

 -ء إمم أن اًمضقوومي واضمبي: ًمؼقًمف ذهى اًمؾقٌ سمـ ؾمعد مـ اًمعؾام 

ر ومؾقؽرم ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم مَ )): -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

وذم روايي ]أكف  -ومو وراء ذًمؽ صدىمي ،يقم وًمقؾي ،ضموئزشمف ضقػف

 . ((فضَم رِ ثقي قمـده طمتك حُيْ ؾ ًمف أن يَ وٓ حَيِ  -صمالصمي أيوم ىمول[:

 .(1مذي)وًمػظف ًمؾؽم ،وهذا طمديٌ ]صحقح[ ظمرضمف إئؿي

 :احلـابؾة

 :ؿال ابن ؿداةمة

 ،ل قمؾقف ضقػزَ ـ كَ واًمضقوومي قمغم يمؾ اعمسؾؿلم، يمؾ مَ  ؿال أمحد:

 يمون قمؾقف أن يضقػف. 

 يضقػف؟  ،ضقػ يموومر إن ضوف اًمرضمَؾ  :ىمقؾ

ًمقؾي اًمضقػ طمؼ )): -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -ىمول: ىمول اًمـبل 

 . ((واضمى قمغم يمؾ مسؾؿ

                                                

 (.20/ 8افعؾؿقة ) /ط ،( أحؽام افؼرآن2)
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اعمنمك دل قمغم أن اعمسؾؿ واعمنمك ، وعمو أضوف لمِّ وهذا احلديٌ سمَ 

 يضوف، وأكو أراه يمذًمؽ. 

 واًمضقوومي معـوهو معـك صدىمي اًمتطقع قمغم اعمسؾؿ واًمؽوومر.

 واًمققم واًمؾقؾي طمؼ واضمى. 

ذًمؽ مستحى، وًمقس سمقاضمى: ٕكف همػم مضطر إمم  :وؿال افشاؾعي

 ـمعومف، ومؾؿ َيى قمؾقف سمذًمف، يمام ًمق مل يضػف. 

صغم اهلل  -يمريؿي ىمول: ىمول رؾمقل اهلل مو روى اعمؼدام أسمق  :وًمـو

ـوئف ومفق ًمقؾي اًمضقػ طمؼ واضمى، ومنن أصبح سمػِ )): -قمؾقف وؾمؾؿ 

 طمديٌ صحقح. ((كرَ إن ؿموء اىمته، وإن ؿموء شمَ  :ـ قمؾقفيْ دَ 

 ن  و، ومنِ و، وملصبح اًمضقػ حمرومً ام رضمؾ ضوف ىمقمً ي  أَ ))وذم ًمػظ: 

. رواه أسمق ((ـ زرقمف وموًمفؾؿ طمؼ، يلظمذ سمحؼف مِ ه قمغم يمؾ مسٍْم كَ 

 داود. 

ح يْ و روى أسمق ُذَ واًمقاضمى يقم وًمقؾي، واًمؽامل صمالصمي أيوم: عمِ 

اًمضقوومي )): -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -اقمل، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل زَ اخلُ 

ؾ عمسؾؿ أن يؼقؿ قمـد أظمقف صمالصمي أيوم، وضموئزشمف يقم وًمقؾي، وٓ حَي 
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: يؼقؿ قمـده ل. ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل، يمقػ يمصمؿف؟ ىمو((ؿفصمِّ مَ طمتك يُ 

 .(1. متػؼ قمؾقف)((ؼريفوًمقس قمـده مو يَ 

ًُ  ؿال إثرم: أي رء شمذهى  :سلل قمـ اًمضقووميأسمو قمبد اهلل يُ  ؾمؿع

ؿر هل مميمدة، ويملهنو قمغم أهؾ اًمطرق واًمؼرى اًمذيـ يَ  :ومقفو؟ ىمول

  .(2ثؾ أوًمئؽ)ثؾـو أن ومؽلكف ًمقس مِ أويمد، وملمو مِ  -هبؿ اًمـوس

 :ؿال ادرداوي

و وًمقؾي( . هذا قمغم اعمسؾؿ ضقوومي اعمسؾؿ اعمجتوز سمف يقمً  )وَيى :ىمقًمف

قمؾقف ذم روايي اجلامقمي. وقمؾقف جوهػم  ص  سمنمـمف أِت. وكَ  ،اعمذهى

 إصحوب.

 .(3)وىمول ذم اًمػروع: ًمقؾي، وإؿمفر: ويقمً 

 

 

                                                

 (.282/ 9) ( ادغـي2)

 (.282/ 9)سابق ( اف2)

 .(869/ 20) ( اإلكصاف8)
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مو  -رمحف اهلل  -ؾ قمكم سمـ ؾمعقد قمـ اإلموم أمحد ؼَ وكَ  :أن ىمول إمم

ـ يؿرون هبؿ صمالصمي ؾغزاة ظموصي، قمغم مَ يدل قمغم وضمقب اًمضقوومي ًم

 أيوم.

 :ؿال ابن حزم

ض قمغم اًمبدوي واحلرضي، واًمػؼقف واجلوهؾ: رْ مسلًمي: اًمضقوومي ومَ 

يقم وًمقؾي: مؼمة وإتوف، صمؿ صمالصمي أيوم ضقوومي وٓ مزيد، ومنن زاد 

ع اًمضقوومي ـِ مُ  نْ ومنِ   ،ـٌ َس اه ومحَ رَ و، وإن متودى قمغم ىمِ اه ٓزمً رَ ومؾقس ىمِ 

  .(1) ًمف سمذًمؽَه ؼْ ويمقػ أمؽـف، ويُ  ؾف أظمذهو مغوًمبيوم ،اًمقاضمبي

 :ؿال ابن تقؿقة

 .(2)اًمضقػ واضمى قمـدكو ىرَ ومؼِ  

  ؿال افشقخ ابن ظثقؿغ:

 :ًمؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :طمؼ اًمضقوومي واضمى قمغم اعمسؾؿ

 .((ومؾقؽرم ضموره ،رـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم )مَ )

 

                                                

 (.227/ 3)َذ َح ( ادُ 2)

 (.237/ 29( جمؿوع افػتاوى )2)
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 :ى اًمضقػَس ويؽقن ذًمؽ سمحَ  

ـْ يؽقن إيمرامف يمبػمً ومؿِ    .اـ اًمضقػ َم

 .وـ يؽقن إيمرامف متقؾمطً اًمضقػ مَ  وِمـ 

 .ـ يؽقن إيمرامف دون ذًمؽـ اًمضقػ مَ ومِ  

ـ إذا أقمطقتف دراهؿ ًمقذهى إمم اًمػـدق أو كحق ـ اًمضققف مَ ومِ  

  .وذًمؽ إيمرامً  د  قمَ  ،ذًمؽ

 :ووسموظمتالف إطمقال أيًض ، ومفق خيتؾػ سموظمتالف إؿمخوص

ًمقس قمـده متسع  -اًمبقً اًمذي كزل سمف اًمضقػىمد يؽقن صوطمى  

 .ومقحقؾف إمم اًمػـدق وحيوؾمى قمـف ،دظمؾف ذم سمقتف ويؽرمف ذم اًمبقًيُ 

وىمد شمؽقن قمودة ضموريي سملن اًمضقوومي شمؽقن ذم اًمػـدق وحيوؾمى قمـف  

 .ومو أؿمبف ذًمؽ ،و قمؾقفـ كزل ضقػً مَ 

 .(1)واًمضقوومي واضمبي ،اعمفؿ أن هذا يرضمع إمم اًمعودة 

 

 

 

                                                

 (.2/ 20) ؾتاوى كور ظذ افدرب (2)
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 .ويياًمضقوومي ومرض يمػ :ثوًمٌاًمؼقل اًم

 .وهق ىمقل اسمـ اًمعريب اعموًمؽل 

 .(1)ض قمغم اًمؽػوييرْ ومَ  وًمؽـ اًمضقوومي طمؼقؼيً  :ىمول اسمـ اًمعريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.22/ 8) أحؽام افؼرآن (2)
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 :مـوىمشي أىمقال اًمعؾامء

 ًٓ  :ـ ىموًمقا سمقضمقب اًمضقووميمـوىمشي أدًمي مَ  -أو

  ىمول: ، ريض اهلل قمـفقمـ قمؼبي سمـ قمومرـ  2

ؼروكو، إكؽ شمبعثـو، ومــزل سمؼقم ٓ يَ  :ؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف وىمؾـو ًمؾـبل 

ًمؽؿ سمام يـبغل  وملمرواكزًمتؿ سمؼقم،  نْ إِ ))ومام شمرى ومقف؟ ومؼول ًمـو: 

 .(1)((ًمؾضقػ وموىمبؾقا، ومنن مل يػعؾقا ومخذوا مـفؿ طمؼ اًمضقػ

  ىمول: ، ريض اهلل قمـفظن أيب ـريؿةـ  2

ًمقؾي اًمضقػ طمؼ قمغم يمؾ )) :صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿىمول رؾمقل اهلل 

وإن ؿموء  ،إن ؿموء اىمته :ـيْ ـوئف ومفق قمؾقف دَ ـ أصبح سمػِ ، ومؿَ مسؾؿ

 .(2)((كرَ شمَ 

 

 

 

 

                                                

 (.2626وةمسؾم ) ،(2272أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه:( 2)

 تؼدم خترجيه. صحقح:( 2)
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 :وفقمهضم  ويمقػ وَ  ،احلديثلمًمقؽ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ ذم إو

ــه دم ُش  -ؿال اإلةمام أبو داود ظؼب إخراجه هذا احلديث

 (.وجي ًمؾرضمؾ يلظمذ اًمٌمء إذا يمون ًمف طمؼ  وهذه طُم ): (8652)

 :(2539ظؼب احلديث ) ،ــهةمام افسةمذي دم ُش وؿال اإل

ومقؿرون  ،رضمقن ذم اًمغزووإكام معـك هذا احلديٌ: أهنؿ يموكقا خَي 

صغم اهلل  ومؼول اًمـبل ،سمؼقم وٓ َيدون مـ اًمطعوم مو يشؽمون سموًمثؿـ

 ((.ومخذوا ،وهً رْ ا أن يبقعقا إٓ أن شملظمذوا يمَ قْ سمَ أَ  نْ إِ )): قمؾقف وؾمؾؿ

  .اي ذم سمعض احلديٌ مػرًس وِ هؽذا رُ  

 ي قمـ قمؿر سمـ اخلطوب أكف يمون يلمر سمـحق هذا.وِ وىمد رُ 

  :ؿال ابن بطال

كف يمون ذم أول إ :ومؼول أيمثر اًمعؾامء ،وأمو طمديٌ قمؼبي سمـ قمومر

 .اإلؾمالم، طملم يموكً اعمقاؾموة واضمبي

 (ضموئزشمف يقم وًمقؾي()) :صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿوهق مـسقخ سمؼقًمف  

 .(1)وًمقسً سمقاضمبي ،ؾض  ػَ ىموًمقا: واجلوئزة شمَ 

 

                                                

 (.535/ 7( رشح صحقح افبخاري )2)
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  :بن ظبد افزؿال ا

صمؿ  ،إذ يموكً اعمقاؾموة واضمبي ،وهذا حيتؿؾ أن يؽقن ذم أول اإلؾمالم

 ،وومصورت اًمضقوومي ضموئزة ويمرمً  ،يعَ سموخلػم واًمس   شمعومم أشمك اهلُل

 .ا وموقمؾفو قمؾقفوو إًمقفو حمؿقدً مـدوسمً 

 .ًمقس قمغم أهؾ احلرض ضقوومي :وىمول موًمؽ

أمو أهؾ احلرض و ،إكام اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمبوديي :ؾَمْحـُقنوىمول 

 .(1)ـزل ومقف اعمسوومروموًمػـدق يَ 

  :وؿال اإلةمام افطحاوي

 ،وـًيْ ؾفو دَ عَ ، وضَم اًمضقوومي ذم هذه أصمورصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿوملوضمى 

 .(2)خ ذًمؽِس ـ. صمؿ كُ يْ ذهو يمام يلظمذ اًمد  ظْم ؾ ًمؾذي وضمبً ًمف أَ عَ وضَم 

 د(:ؿال ابن رصد )اجَل 

ذ يموكً اعمقاؾموة واضمبي، إ ،معـك هذه أصمور ذم أول اإلؾمالم :ومؼقؾ

و ومصورت اًمضقوومي ضموئزة مـدوسمً  ،عيصمؿ أشمك اهلل قمز وضمؾ سموخلػم واًمس  

 إًمقفو حمؿقدا وموقمؾفو قمؾقفو. 

                                                

 (.873/ 3( آشتذـار )2)

 (.222/ 2عاين أثار )( رشح ةم2)
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ـ ضقوومتفؿ ٓ َيدون مِ  ،معـوهو ذم اعموريـ سمؼقم ذم سموديي :وىمقؾ

 ًٓ  وٓ َيدون مو يبتوقمقكف ممو يغـقفؿ قمـ ذًمؽ. ،سمد

ذم اًمذي يستغـل  ،همػم واضمبيومعـك مو دل مـ إطموديٌ قمغم أهنو 

 ؼدر قمغم أن يتعقض مـفو سموسمتقوع مو يغـقف قمـفو. قمـ اًمضقوومي ويَ 

ؾ مول امرئ ٓ حَيِ )): - صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومؼد ىمول رؾمقل اهلل

 ((.قى كػس مـفإٓ قمـ ـمِ  ،مسؾؿ

ى أطمديمؿ أن أحُيِ  ،موؿمقي أطمد إٓ سمنذكف ٓ حيتؾبـ أطمدٌ ))وىمول:  

 .ديٌاحل ...((شممشمك منمسمتف

 ض. عورُ ومال يؽقن سملم إطموديٌ قمغم هذا شمَ  

 .(1)رمحف اهلل  ،وإمم كحق هذا ذهى موًمؽ

 :ؿال اإلةمام افـووي 

روا ًمؽؿ سمام مَ لَ كزًمتؿ سمؼقم ومَ  نْ )إِ :صذ اهلل ظؾقه وشؾم وأةما ؿوفه 

ومنن مل يػعؾقا ومخذوا مـفؿ طمؼ  ،يـبغل ًمؾضقػ وموىمبؾقا مـفؿ

 .ؾه افؾقث وأمحد ظذ طاهرهؾؼد مَحَ   :(اًمضقػ اًمذي يـبغل هلؿ(

 :وتلوفه اجلؿفور ظذ أوجه 

                                                

 (.232/ 23افبقان وافتحصقل )( 2)
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ومنذا مل  ،ومنن ضقوومتفؿ واضمبي ،أكف حمؿقل قمغم اعمضطريـ :أحدها 

 .يضقػقهؿ ومؾفؿ أن يلظمذوا طموضمتفؿ مـ مول اعمؿتسلم

 ،أن اعمراد أن ًمؽؿ أن شملظمذوا مـ أقمراضفؿ سملًمسـتؽؿ :وافثاين 

 .فؿ وذمفؿًمؾـوس ًمممفؿ وسمخؾفؿ واًمعقى قمؾق واذيمروشمَ 

ومؾام  ،ويموكً اعمقاؾموة واضمبي ،أن هذا يمون ذم أول اإلؾمالم :وافثافث 

  .هؽذا طمؽوه اًمؼويض .خ ذًمؽِس اشمسع اإلؾمالم كُ 

 فرَ عْ ٕن هذا اًمذي ادقموه ىموئؾف ٓ يُ  :وهق شملويؾ ضعقػ أو سموـمؾ

(1). 

ط قمؾقفؿ ـ مر سملهؾ اًمذمي اًمذيـ ُذِ أكف حمؿقل قمغم مَ  :وافرابع

 .ؿ مـ اعمسؾؿلمـ يؿر هبضقوومي مَ 

 .(2)إكام صور هذا ذم زمـ قمؿر ريض اهلل قمـف ،و ضعقػوهذا أيًض  

                                                

ؾفذا خطل، ؾؼد ؿال  ه،)أمحد(: وأةما تعؾقل بطّلن افؼول بعدم ةمعرؾة ؿائؾؿؾت  (2)

اإلةمام  ابن بطال، واإلةمام افطحاوي،  واإلةمام افبقفؼي، وأصار إفقه اإلةمام   :بافـسخ

 .ابن ظبد افز ـام تؼدم

 ؾػي هذا افؼول كظر ـبر. 

 (.82/ 22( رشح افـووي ظذ ةمسؾم )2)
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 ؿال احلاؾظ ابن حجر:

وأن اعمـزول قمؾقف ًمق  ،رى اًمضقػ واضمىوفموهر هذا احلديٌ أن ىمِ  

  .امـف ىمفرً  ْت ذَ ظِم امتـع مـ اًمضقوومي أُ 

  .ووىمول سمف اًمؾقٌ مطؾؼً 

 .وظمصف أمحد سملهؾ اًمبقادي دون اًمؼرى

وأضموسمقا قمـ طمديٌ اًمبوب  .ـي مميمدةاًمضقوومي ؾُم  :اجلؿفقروىمول  

  .(1)ؾف قمغم اعمضطريـمَحْ  :أطمدهو ،سملضمقسمي

 ((ـن وأثارةمعرؾة افس  ))وؿال اإلةمام افبقفؼي ظؼب إخراجه دم 

(22 /287): 

وهق إن يمون اًمـزول قمغم أهؾ اًمؽتوب اًمذيـ صقحلقا قمغم اًمضقوومي 

 .ف اًمصؾحومعؾقفؿ اًمقوموء سمام وىمع قمؾق ،مع اجلزيي

ومنكام  ،وإن يمون اًمـزول سموعمسؾؿلم ووىمعً هلؿ إمم اًمضقوومي حلوضمي 

ر إمم مول طُ اْض  ل، يمام ىمؾـو ومقؿـذَ بْ قمؾقفؿ سمذهلو عمـ اضطر إًمقفو شمُ 

 .واهلل أقمؾؿ .اًمغػم

                                                

 (.203/ 5( ؾتح افباري)2)
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جي اًمقداع طملم يمون ىمبؾ طَم  -واهلل أقمؾؿ -وهذا احلديٌ إكام ورد

 .بعٌ اًمرسايويَ 

 ، ـ قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفامصمؿ ؾموق سمسـده ـ رمحف اهلل :)ؿؾت(

، ىموًمقا: ؿمفركو ((، أي ؿمفر شمعؾؿقكف أقمظؿ طمرمي؟َٓ أَ )) :ومرومققمً 

 .، ىموًمقا: سمؾدكو هذا((أي سمؾد شمعؾؿقكف أقمظؿ طمرمي؟))ىمول:  .هذا

 ن  ومنِ ))ىمول:  .، ىموًمقا: يقمـو هذا؟((أشمعؾؿقن أي يقم أقمظؿ))ىمول: 

إٓ  ،أقمراضؽؿوأمقاًمؽؿ و م قمؾقؽؿ دموءيمؿر  اهلل قمز وضمؾ طَم 

  ؟((ًُ غْ ؾ  أٓ هؾ سمَ  ،ذم سمؾديمؿ هذا ،يمحرمي يقمؽؿ هذا :سمحؼفو

 . كعؿَٓ يمؾ ذًمؽ َيقبقكف: أَ  ،وصمالصمً 

أظمرضمف اًمبخوري ذم اًمصحقح، قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل، قمـ قموصؿ  

ًٓ  ،سمـ قمكم  .كوز

أن يؽقن احلديٌ ذم اًمـزول سموعمسؾؿلم ذم همػم  -واهلل أقمؾؿ -ومقشبف 

 و.قظًم مـس -طمول اًمرضورة

 .هذا احلديٌ وهمػمه ذم تريؿ مول اًمغػم -

سمدًمقؾ هذا  ،ديـ دون اعمسؾؿلمعوهَ أو يؽقن اعمراد سمف اًمـزول سموعمُ  

 .واهلل أقمؾؿ .احلديٌ ومو ورد ذم معـوه
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ض رَ ؿْ و، أن يَ و صموكقً ىمول اًمشوومعل: وىمد ىمقؾ: إن مـ اًمرضورة وضمفً 

هؾ اًمعؾؿ ومقؼقل ًمف أهؾ اًمعؾؿ سمف أو يؽقن هق مـ أ ،اًمرضمؾ اعمرض

أو يؼول  .ثؾ هذا إٓ أن يليمؾ يمذا أو ينمسمفـ يمون سمف مِ ؼمأ مَ ىمؾام يَ  :سمف

  !!ب يمذاؾ يمذا، أو ُذْ يمْ ؼمئؽ أَ مو يُ  َؾ جَ قمْ أَ  ن  ًمف: إِ 

ا إذا سمؾغ ذًمؽ مو أؾمؽرشمف، مو مل يؽـ مخرً  ،سمفؾ ذًمؽ وُذْ يمْ ومقؽقن ًمف أَ 

عؼؾ ومنن إذهوب اًم :ذهى اًمعؼؾ مـ اعمحرموت أو همػمهوو يُ أو ؿمقئً 

 .ن اعمحورمؿـع اًمػرائض ويمدي إمم إشمقوهوب اًمعؼؾ يَ وذَ  ،حمرم

 ـ ىمول هذا؟ ىمول: ومَ 

أن ينمسمقا أًمبون  -ر اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إقمرابمَ ىمول: أَ 

 .اإلسمؾ وأسمقاهلو

وىمد يذهى اًمقسموء سمغػم أًمبوهنو وأسمقاهلو، إٓ أكف أىمرب مو هـوك أن  

 .ذهى قمـ إقمراب إلصالطمف ٕسمداهنؿيَ 

 :ؿال ادبارـػوري

طمقٌ  ،إكف يمون هذا ذم أول اإلؾمالم :ىمول أيمثرهؿ :بن بطالوؿال ا

يمام ذم  ((ضموئزشمف)) :وهق مـسقخ سمؼقًمف ،يموكً اعمقاؾموة واضمبي

ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم مَ )) :ومرومققمً  ،اقملزَ ح اخلُ يْ طمديٌ أيب ُذَ 
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ؾ ض  ػَ ىموًمقا واجلوئزة شمَ  .احلديٌ ...((ومؾقؽرم ضقػف ضموئزشمف ،رأظِم 

 .ٓ واضمى

هق أن َتصقص مو  :اًمذي يـبغل قمؾقف اًمتعقيؾ :افشوـاين وؿال 

ذقمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٕمتف سمزمـ مـ إزمون أو طمول مـ 

 .ؾ إٓ سمدًمقؾبَ ؼْ ٓ يُ  -إطمقال

وًمقس  ،هـو دًمقؾ قمغم َتصقص هذا احلؽؿ سمزمـ اًمـبقةؿ هوؼُ ومل يَ  

ىمد  ذقمقتفواًمضقوومي سمعد ٕن ممكي  :ومقف خموًمػي ًمؾؼقاقمد اًمنمقمقي

ومؾؾـوزل اعمطوًمبي هبذا احلؼ  ،صورت ٓزمي ًمؾؿضقػ ًمؽؾ كوزل قمؾقف

ومنذا أؾموء إًمقف واقمتدى قمؾقف  .يموعمطوًمبي سمسوئر احلؼقق :واًمثوسمً ذقمً 

يمون ًمف مؽووملة سمام أسموطمف ًمف اًمشورع ذم هذا احلديٌ  ،سمنمهول طمؼف

ؾقف سمؿثؾ مو وضمزاء ؾمقئي ؾمقئي مثؾفو ومؿـ اقمتدى قمؾقؽؿ وموقمتدوا قم}

 .اكتفك {اقمتدى قمؾقؽؿ

يمام أن شملويؾ هذا احلديٌ سمتخصقصف سمزمـف صغم اهلل قمؾقف  :ؿؾت

يمذًمؽ شملويالشمف إظمرى اًمتل شملوًمقه هبو ضعقػي  ،ضعقػ -وؾمؾؿ

 .ٓ دًمقؾ قمؾقفو
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  :ؿال افـووي 

  .ل أمحد وافؾقث احلديث ظذ طاهرهمَحَ 

  :وتلوفه اجلؿفور ظذ وجوه

 .ومنن ضقوومتفؿ واضمبي ، اعمضطريـأكف حمؿقل قمغم :أحدها

 ،أن ًمؽؿ أن شملظمذوا مـ أقمراضفؿ سملًمسـتؽؿ :أن معـوه :وثاكقفا 

 .ذيمروا ًمؾـوس ًمممفؿوشمَ 

ومؾام  ،ويموكً اعمقاؾموة واضمبي ،أن هذا يمون ذم أول اإلؾمالم :وثافثفا 

 .خ ذًمؽِس أؿمقع اإلؾمالم كُ 

 .ىموئؾفف رَ عْ ل ٓ يُ وِّ مَ ٕن اًمذي ادقموه اعمُ  :وهذا اًمتلويؾ سموـمؾ 

ط قمؾقفؿ ـ مر سملهؾ اًمذمي اًمذيـ ُذِ أكف حمؿقل قمغم مَ  :ورابعفا 

 .ـ يؿر هبؿ مـ اعمسؾؿلمضقوومي مَ 

 ،ٕكف إكام صور هذا ذم زمـ قمؿر سمـ اخلطوب :و ضعقػوهذا أيًض  

 .اكتفك .ريض اهلل شمعومم قمـف

 .و سموـمؾاًمتلويؾ اًمثوين أيًض  ؿؾت:

 !!لويؾ قمـ ؾمقاء اًمسبقؾهذا اًمت دَ عَ سمْ مو أَ  :بعد ذـره يؿال افؼار 

 .اكتفك
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 .و ضعقػ ٓ دًمقؾ قمؾقفواًمتلويؾ إول أيًض 

مـ أن احلديٌ حمؿقل قمغم  ،هق مو ىمول أمحد واًمؾقٌ :وموًمظوهر 

 .ٓ وىمد ىمرره اًمشقيموينأَ  ،فموهره

ي ذم سمعض وِ هؽذا رُ ) :وأمو اعمعـك اًمذي ذيمره اًمؽممذي وىمول 

نن يمون هذا وم ،ومنين مل أىمػ قمغم هذا احلديٌ (ااحلديٌ مػرًس 

ؾ طمديٌ اًمبوب قمغم هذا ؿْ ومحَ  ، ًمالطمتجوجاحلديٌ اعمػرس ىموسماًل 

 .(1)واهلل شمعومم أقمؾؿ ،اعمعـك متعلم

 :ؿال افزرؿاين

ـِ َوَمو َأؿْمَبَفُفاَم   ـْ َهَذْي سمَِلن  َهَذا يَموَن ذِم َصْدِر  -َوَأضَموَب اجْلُْؿُفقُر قَم

ؾْماَلمِ  ًِ اعمَُْقاؾَموُة َواضمِ طِملَم  ،اإْلِ ِل يَموَك ـَ ذِم َأو  بًَي، َأْو ًمِْؾُؿَجوِهِدي

َْزَوادِ  ْٕ ِي ا ؾْماَلِم ًمِِؼؾ   .صُمؿ  ُكِسَخ  :اإْلِ

، وَمنِن  ِضَقووَمَتُفْؿ َوا  ـَ ي ُف حَمُْؿقٌل قَمغَم اعمُْْضَطرِّ ٌُ َوسمَِلك  ـْ طَمْق ضِمَبٌي ِم

ْضطَِرارُ  ِٓ  .ا

مَ   ـَ َيْبَعُثُفُؿ اإْلِ ِذي ِل اًم  يَموةِ َأْو خَمُْصقٌص سمِوًْمُعام  ظَْمِذ اًمز  ِٕ  .وُم 

ِة.  وِط قَمَؾْقِفْؿ ِضَقووَمُي اعمَْور  ِي اعمَْنْمُ م   َأِو اًْمَؽاَلُم ذِم َأْهِؾ اًمذِّ

                                                

 (.266/ 5( حتػة إحوذي )2)
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و َأْهُؾ احْلرََضِ  ـِ قَمْبِد احْلََؽِؿ: َأن  اعمَُْخوـَمَى هِبَ ِد سْم ، َوحُمَؿ  وومِِعلِّ َوقِمـَْد اًمش 

 َواًْمَبوِدَيِي.

َٓ قَمغَم َأْهِؾ َوقِمـَْد َموًمٍِؽ َوؾَمْحـُقنٍ  اَم ِهَل قَمغَم َأْهِؾ اًْمَبَقاِدي  : إِك 

َهو ًمِؾـ ُزوِل ومِقَفو، َوُوضُمقِد اًمط َعوِم ًمِْؾَبْقِع  :احْلرََضِ  ًمُِقضُمقِد اًْمَػـَوِدِق َوهَمػْمِ

  .(1)ومِقَفو

 

 افراجح  دم حؽم افضقاؾة

 نأهق ي ـ واًمعؾؿ قمـد اهلل شمعومم ـ ذم طمؽؿ اًمضقووم اًمذي يؽمضمح ًمدي  

ومـ مؽورم   ،صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿـي مستحبي قمـ اًمـبل اًمضقوومي ؾُم 

  هيؿ.دْ ــ اعمرؾمؾلم وهَ ومـ ؾُم  ،ٕظمالقا

ـي مستحبي جفقر اًمعؾامء أن اًمضقوومي قمغم اعمسؾؿ ًمؾؿسؾؿ ؾُم   ويرى

 ويستقي ذم ذًمؽ أهؾ اًمبقادي وأهؾ اعمدن.  .همػم واضمبي

 وسمف ىمول موًمؽ وأسمق طمـقػي واًمشوومعل.

 .سمـ ؾمعد وأمحد سمـ طمـبؾ: هل واضمبي يقًمو وًمقؾيً وىمول اًمؾقٌ 

                                                

 (.232/ 2( رشح افزرؿاين ظذ ادوضل )2)
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 ،قمغم أهؾ اًمبوديي وأهؾ اًمؼرى ،ىمول أمحد: هل واضمبي يقًمو وًمقؾي 

 .دون أهؾ اعمدن

 .وذهى اسمـ اًمعريب اعموًمؽل  إمم أهنو ومرض يمػويي

ـي ومـ مؽورم أهنو ؾُم  ،مـ اًمعؾامء ىمقل اجلؿفقر :واًمراضمح

 .إظمالق

د عُ ، ومؾؿ يَ قمؿ واعمحالت ذم يمؾ مؽونورت اعمطووذم أيومـو هذه ص 

 .يمسوسمؼ اًمعفد واًمشخص ٓ يستطقع أن َيد ـمعومً 

أو  دظمؾ مطعاًم وإن اطمتوج ؿمخص ًمؾضقوومي ومل يؽـ معف مول ًمقَ  

 .ُيضقػف نم صوطمى اًمبقً أزَ ومػل هذه اعمسلًمي ُيؾْ  ،وومـدىمً 

 .واهلل اعمقومؼ واعمستعون 

 

 

 

 

 

 



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(67( 

 

 ؟ود، وافـصارى(ب افضقاؾة ظذ افؽػار )افقفهل جت 

ضفو قمؾقفؿ وزم إمر رَ ذا ومَ إٓ إ ،اًمظوهر قمدم وضمقهبو قمؾقفؿ 

 .ؾزمفؿ طمقـئذٍ ، ومتَ اعمسؾؿ

 فقك بعض أؿوال افعؾامء دم هذا افصدد:إو 

:ؿال افـووي 

نمط قمغم أهؾ اًمذمي إذا صقحلقا ذم ستحى ًمإلموم إذا أمؽـف أن يَ يُ 

 .ـ يؿر هبؿ مـ اعمسؾؿلمضقوومي مَ  -سمؾداهنؿ

  .ط اًمضقوومي يؽقن جلؿقع اًمطورىملم، وٓ خيتص سملهؾ اًمػلءوَذْ  

 .ع اجلؿفقرطَ هذا هق اعمذهى، وسمف ىمَ 

 .وىمقؾ: ذم اظمتصوصفؿ وضمفون 

 أم حمسقسمي مـ اجلزيي؟ ؟وهؾ اًمضقوومي زيودة مؼصقدة ذم كػسفو 

 .أصحفام وأؿمفرمهو: أهنو زيودة وراء أىمؾ اجلزيي ،وضمفون 

 .وء، وضمرت جمرى اًمزيودة قمغم ديـورؾقهو ًمزم اًمقومبِ ىمَ  نْ ومعغم هذا إِ  

قػقا سمف ٓ ـي أن مو َض ر اًمس  ـو ذم آظِم ؿْ ؾِ ومعَ  ،وإن ىمؾـو: إهنو مـ اجلزيي 

 .يـؼص قمـ ديـور ومذاك، وإن كؼص ًمزمفؿ شمتؿقؿف
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وإذا ذـمـو اًمضقوومي، صمؿ رأى اإلموم كؼؾفو إمم اًمدكوكػم، ومؾقس ًمف  

 .ذًمؽ قمغم إصح إٓ سمرضوهؿ

أم خيتص سملهؾ  ؟ػم، ومفؾ يبؼك ًمؾؿصوًمح اًمعوميدت إمم اًمدكوكومنن رُ  

 اًمػلء؟ 

 .وضمفون، أصحفام: آظمتصوص، يموًمدكوكػم اعمرضوسمي

  .شؽمط اًمضقوومي قمغم اًمغـل واعمتقؾمطوشمُ  

واًمثوًمٌ:  .واًمثوين: سمغم .شؽمط قمؾقفف، أصحفو: ٓ شمُ ضُم وْ وذم اًمػؼػم أَ 

 .(1)ؾ دون همػمهؿِ تَ عْ شؽمط قمغم اعمُ شمُ 

 ىمول اسمـ ىمدامي: 

ـ يؿر هبؿ مـ ط قمؾقفؿ ذم قمؼد اًمذمي ضقوومي مَ نْمَ ز أن يُ وَيق

أن  -و روى اإلموم أمحد سمنؾمـوده قمـ إطمـػ سمـ ىمقسعمِ  :اعمسؾؿلم

 نْ حقا اًمؼـوـمر، وإِ ؾِ ْص ط قمؾقفؿ ضقوومي يقم وًمقؾي، وأن يُ قمؿر َذَ 

 .تفيَ ؾ رضمؾ مـ اعمسؾؿلم سملرضفؿ ومعؾقفؿ دِ تِ ىمُ 

ـ  قمغم أهؾ اًمذمي ضقوومي مَ ي قمـ قمؿر أكف ىمهوِ ورُ  :ىمول اسمـ اعمـذر 

 صؾحفؿ.يؿر هبؿ مـ اعمسؾؿلم صمالصمي أيوم، وقمؾػ دواهبؿ، ومو يُ 

                                                

 (.828/ 20روضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ ) (2)
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ي ؾَ يْ ب قمغم كصورى أَ رَضَ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -ي أن اًمـبل وِ ورُ 

ـ ضقػقا مَ ي، وأن يُ ـَصمالصمامئي ديـور، ويموكقا صمالصمامئي كػس، ذم يمؾ ؾَم 

 .مر هبؿ مـ اعمسؾؿلم صمالصمي أيوم

ٕهنؿ رسمام امتـعقا مـ مبويعي  :اعمصؾحي و مـرضسمً  وٕن ذم هذا 

 .ا هبؿاعمسؾؿلم إرضارً 

 .ـ ذًمؽمِ ـمً قمؾقفؿ اًمضقوومي أُ ومنذا ُذ  

وهق مذهى  ،ره اًمؼويضيمَ ذَ  .شؽمط اًمضقوومي قمؾقفؿ مل دمىوإن مل شمُ  

 اًمشوومعل.

  .ـ ىمول: دمى سمغػم ذط، يمقضمقهبو قمغم اعمسؾؿلمـ أصحوسمـو مَ ومِ 

 .يموجلزيي :ء مول، ومؾؿ َيى سمغػم رضوهؿٕكف أدا :وإول أصح

 .د هلؿ اًمذميؼَ عْ بقهلو، مل شمُ ـ ىمَ ـمفو قمؾقفؿ ومومتـعقا مِ َذَ  نْ ومنِ  

 وىمول اًمشوومعل: ٓ َيقز ىمتوهلؿ قمؾقفو.  

 .(1بقًمف، ومؼقشمؾقا قمؾقف يموجلزيي)ط ؾموئغ، امتـعقا مـ ىمَ أكف َذْ  :وًمـو

 

 

                                                

 (.886/ 9) ادغـي (2)
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 :ؿال ادرداوي احلـبع 

ضقوومي مـ يؿر هبؿ مـ اعمسؾؿلم(  شؽمط قمؾقفؿ)وَيقز أن يَ  :ىمقًمف

 سمال كزاع.

ُ ) :ىمقًمف أيوم اًمضقوومي وىمدر اًمطعوم واإلدام واًمعؾػ وقمدد مـ  َوُيَبلمِّ

ومقشؽمط شمبقلم ذًمؽ هلؿ. يمام  ،يضوف( إذا ذط قمؾقفؿ اًمضقوومي

ـك واًمػؼر. قمغم ومو هق قمغم اًمغِ  ،ذيمره اعمصـػ. ويبلم هلؿ اعمـزل

 وره اًمؼويض. اًمصحقح مـ اعمذهى ذم ذًمؽ يمؾف. اظمت

مف ذم اًمػروع، واًمرقمويي د  وهق فموهر يمالم أيمثر إصحوب. وىمَ 

 اًمؽؼمى. 

 مف ذم اًمؽوذم واظمتوره.د  وىمقؾ: َيقز إـمالق ذًمؽ يمؾف. وىمَ 

ره ذم اًمرقمويي ]واهلدايي، يمَ ؿ اًمضقوومي قمغم ىمدر ضمزيتفؿ. ذَ س  ؼَ وىمقؾ: شمُ  

ي واعمذهى، واعمستققمى، واخلالصي، واعمحرر، واًمـظؿ، واًمرقموي

مف د  . وقمبورهتؿ يمعبورة اعمصـػ. وىمَ واًمصغرى، واحلوويلم، وهمػمه

 ذم اًمرقمويي اًمؽؼمى. 

 مف ذم اًمؽوذم واظمتوره. د  وىمقؾ: َيقز إـمالق ذًمؽ يمؾف. وىمَ 

 صح ذم اًمظوهر.  ،وىمول ذم اعمغـل واًمنمح: ومنن ذط اًمضقوومي مطؾؼً 
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 ر اًمضقوومي وموًمقاضمى يقم وًمقؾي.دْ أـمؾؼ ىمَ  نْ ىمول أسمق سمؽر: إِ 

 .أـمؾؼفام ذم اًمػروعو 

م سمف زَ ؿ اًمضقوومي قمغم ىمدر ضمزيتفؿ. ذيمره ذم اًمرقمويي، وضَم سِّ ؼَ وىمقؾ: يُ  

 .اعمذهى واًمؽوذم، واحلووي اًمؽبػم[ذم 

)وٓ َيى ذًمؽ مـ همػم ذط( هذا اًمصحقح مـ اعمذهى.  :ىمقًمف

مف ذم اهلدايي، واعمذهى، ومسبقك اًمذهى، ]واعمستققمى[ وىمد

واًمـظؿ[ واًمػروع، واحلووي واخلالصي ]واًمؽوذم[ واعمحرر ]

 . ووهمػمه ...اًمؽبػم

   وىمول اًمؼويض: َيى. وصححف اعمصـػ، واًمشورح

 ؾزم يقم وًمقؾي سمال ذط. وىمول ذم اًمرقمويتلم: ويَ 

 وىمقؾ: وأـمؾؼفام ذم احلووي اًمصغػم. 

 زيد قمغم صمالصمي أيوم.ىمول ذم اًمرقمويتلم: وٓ يَ 

ًمصحقح مـ صح. قمغم ا ،ؾ اًمضقوومي مؽون اجلزييعَ ًمق ضَم  :ؾائدة

مف ذم اًمنمح د  اعمذهى. اظمتوره اًمؼويض. واىمتٍم قمؾقف ذم اعمغـل. وىمَ 

 ه.ٍَم وكَ 
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اجلزيي  :شؽمط أن يؽقن ىمدرهو أىمؾ مـ اجلزيي. إذا ىمؾـوًمؽـ يُ  

 مؼدرة إىمؾ. 

م سمف ذم اًمرقمويي اًمؽؼمى، زَ ٓ يصح اًمعؼد قمغم ذًمؽ. ضَم  :وىمقؾ

 .(1) واًمػصقل ]وأـمؾؼفام ذم اًمػروع[

 وؿال أيًضا:

ٓ يلظمذ  :ىمول ،ـزل سموًمذملسمـ وهى قمـ موًمؽ ذم اعمسوومر يَ ار يمَ وذَ  

 .و إٓ سمنذكفمـف ؿمقئً 

 ؟!قمؾقفؿ ًْ ؾَ عِ وموًمضقوومي اًمتل ضُم  :ىمقؾ ًمف 

 .وأمو أن ومال ،ػ قمـفؿ سمسببفوػ  خُيَ  يموكقا يقمئذٍ  :ىمول 

ؾقه قمغم أكف يمون ىمبؾ إَيوب ومَحَ  ،خ اإلذنْس ح سمعضفؿ إمم كَ ـَوضَم  

 .اًمزيموة

 .خ ذًمؽ سمػرض اًمزيموةِس صمؿ كُ  ،واضمبي ويموكً اًمضقوومي طمقـئذٍ  :ىموًمقا 

صمؿ  ،ويمون ذًمؽ طملم يموكً اًمضقوومي واضمبي) :ىمول اًمطحووي 

ـُكُ   .(2)وأورد إطموديٌ ...(سخ ذًمؽ احلؽؿسخً وم

                                                

 (.280/ 2اإلكصاف دم ةمعرؾة افراجح ةمن اخلّلف ) (2) 

 (.90/ 5ؾتح افباري) (2)
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 :، ريض اهلل ظـهثر ظن أةمر ادمةمـغ ظؿرأ

 ،اوَمَلْرَمُؾقؾموومر كوس مـ إكصور  :ًمقغم ىمول قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب

ىرى أو ومسلًمقهؿ اًمؼِ  ،مـ أطمقوء اًمعرب لا قمغم طمقْ شمَ وملَ  َ ا قْ سمَ وملَ  ،اًمنم 

 !!وملصوسمقا مـفؿ وَمَضَبُطقُهؿْ 

وأؿمػؼً إكصور مـ  ،اهلل قمـف ومذهبً إقمراب إمم قمؿر ريض 

ـعقن اسمـ اًمسبقؾ مو متَ  :وىمول ،اهلل قمـف هبؿ قمؿر ريض ؿ  فَ ومَ  ،ذًمؽ

اسمـ اًمسبقؾ  ؟!ؾقؾ واًمـفوررضوع اإلسمؾ واًمغـؿ سموًم ػ اهلل ذمؾِ خُيْ 

 أطمؼ سموعموء مـ اًمتوكئ قمؾقف. 

و مـ أن ىمقمً  :ورم روايي حيقك سمـ آدم ،هذا ًمػظ طمديٌ ؾمؾقامن

 ،اقْ سمَ ومؿروا سمؼقم مـ إقمراب ومسلًمقهؿ اًمنماء وملَ  ،إكصور أرمؾقا

 .ا ومضبطقهؿ واطمتؾبقاقْ سمَ ى وملَ رَ وؾملًمقهؿ اًمؼِ 

 رضوع اعمقار ػ اهلل ذمؾِ ـعقن اسمـ اًمسبقؾ مو خُيْ متَ  :ومؼول قمؿر :ىمول 

 اسمـ اًمسبقؾ أطمؼ سموعموء مـ اًمتوكئ قمؾقف :صمؿ ىمول ؟!سموًمؾقؾ واًمـفور

(1). 

                                                

ظبد افرمحن بن أيب  ( بسـده إػ20272افبقفؼي دم افؽزى) أخرجه ةمـؼطع: (2)

  ، وفؽـه مل يدرك ظؿر.فقذ



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(74( 

 

ِدر قمغم ؼْ عمـ مل يَ  إكام هق ،ا ُمَػرس  ومفذ :مال  د اًمؼوؾمؿ سمـ ؾَم قْ بَ ىمول أسمق قمُ 

 .(1)اءوٓ ذ ىىِمر

، ةمن ةمـغ ظؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظـهثر ظن أةمر ادمأوؿد ورد 

 .جزيةؾفتي ؾرضفا ظذ افؽػار أةمور تابعة فإةمور ا

سوهتم افتي ـان ب ظؾقفم ةمع ذفك أرزاؿفم وـِ وَضَ ) :ؾػي إثر 

 ن كزل هبم ةمن ادسؾؿغ ثّلث فقالٍ ظؿر يؽسوها افـاس، وضقاؾة ةمَ 

 .(1)(وأياةمفن

                                                                                                                                       

  :( فؾعّلئي ـ رمحه اهلل ـ252) جاء دم جاةمع افتحصقل

ثبت ظـدكا ةمن مل يَ  :بن ادديـياؿال  ،ظبد افرمحن بن أيب فقذ أحد ـبار افتابعغ  

وـان صعبة يـؽر أكه شؿع ةمن ظؿر  .ع ةمن ظؿربن أيب فقذ شؿاجفة صحقحة أن 

 .ريض اهلل ظـه

 :م ظن أيب فقذ ؿالؽَ وروى صعبة ظن احلَ  .ريض اهلل ظـه ظؿرَ  رَ مل يَ  :عغبن ةمَ اوؿال  

  .غ ةمن خّلؾة ظؿرؼِ بَ  ت  ِس فِ  فدُت وُ 

ــا ةمع ) :ىوَ رْ احلديث افذي يُ  :ؾؼقل فه .ظؿر ريض اهلل ظـه رَ مل يَ  :عغبن ةمَ اوؿال 

 ...(صّلة اجلؿعة رـعتان :شؿعت ظؿر يؼول) :وؿوفه (كساءى اهلّلل ظؿر

 فقس بقء. :ؾؼال ،احلديث

 (.278/ 8) ؽريب احلديث (2)
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ح افَ َص صذ اهلل ظؾقه وشؾمأن رشول اهلل يل، َذ ؾقح اهلُ ظن أيب ادَ  

ـَ    :ام ـتابً ب هلتَ أهل كجران، و

                                                                                                                                       

وةمن ضريؼه افبقفؼي دم ، (28أخرجه ةمافك دم ادوضل ) :ظن ظؿر صحقح (2)

ظن كاؾع، ظن أشؾم ةموػ ظؿر بن اخلطاب، أن  (23522ـن وأثار )ةمعرؾة افس  

ق رِ ب اجلزية ظذ أهل افذهب أربعة دكاكر، وظذ أهل افوَ طاب َضَ ظؿر بن اخل

وهذا شـد صحقح  .ا، ةمع ذفك أرزاق ادسؾؿغ وضقاؾة ثّلثة أيامأربعغ درهً 

 ًٓ  .اشتؼّل

 ،  (20095أخرجه ظبد افرزاق )ةما  :ةمـفا ،وفألثر ضرق أخرى 

بن ( ةمن  ضريق ةموشى بن ظؼبة، ظن كاؾع، أكه حدثه ظن ظؿر 29275) 

 ره. ـَ ؾَذ  ...اخلطاب

 .ظؿرزةمن وكاؾع هو  كاؾع أبو ظبد اهلل اددين، ومل يدرك 

 (.20/222) افتفذيب .ؿال اإلةمام أمحد بن حـبل: كاؾع ظن ظؿر ةمـؼطع 

ا، ض ظؾقفم ضقاؾة ادسؾؿغ ثّلثً رَ ؾَ ( أن ظؿر 20097وأخرجه ظبد افرزاق )

ا وْ ؽَ م ظؿر افشام َص دِ ، ؾؾام ؿَ ل فؾؿسؾؿغ ةمن ضعاةمفميطعؿوهنم مما يلـؾون مما َيِ 

ل هلم ٓ تطعؿوهم إٓ مما تلـؾون مما َيِ )ؾؼال ظؿر:  !!افدجاجيؽؾػوكـا إفقه أهنم 

 (.ةمن ضعاةمؽم

 .ؾقفا ضعف ر ظن أيوبؿَ عْ رواية ةمَ فؽن و
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رؾمقل اهلل  ،ى حمؿد اًمـبلتَ هذا مو يمَ  ،سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ ))

 ؿف قمؾقفؿ: ؽْ ٕهؾ كجران، إذ يمون ًمف طُم  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

أن ذم يمؾ ؾمقداء وسمقضوء ومحراء وصػراء وصمؿرة ورىمقؼ، وأومضؾ 

يمؾ  ،ؾيؾي، وذم يمؾ رضمى أًمػ طُم قمؾقفؿ، وشمرك ذًمؽ هلؿ: أًمػل طُم 

ومعغم إواىمل ومؾقحسى، ومو  ،صؼَ اج أو كَ رَ زاد اخلَ  ؾي أوىمقي، موطُم 

 .ذ مـفؿ سمحسوبظِم ا مـ ريموب أو ظمقؾ أو دروع أُ قْ َض ىمَ 

رؾمكم قمنميـ ًمقؾي ومام دوهنو، وقمؾقفؿ  َمْؼَرىوقمغم أهؾ كجران  

ا و، إذا يمون يمقدً ا، وصمالصملم درقمً و، وصمالصملم سمعػمً قموريي صمالصملم ومرؾًم 

أقموروا رؾمكم ومفق ضومـ قمغم رؾمكم ، ومو هؾؽ ممو َمْغَدَرٍة سموًمقؿـ ذو 

 طمتك يمدوه إًمقفؿ. 

وأمقاهلؿ  وًمـجران وطموؿمقتفو ذمي اهلل وذمي رؾمقًمف، قمغم دموئفؿ

ورهبوكقتفؿ وأؾموىمػتفؿ، وؿموهدهؿ وهموئبفؿ، ويمؾ  عفؿقَ ؾتفؿ وسمِ ومِ 

و مـ مو تً أيدهيؿ مـ ىمؾقؾ أو يمثػم، وقمغم أن ٓ يغػموا أؾمؼػً 

 .و مـ رهبوكقتف، وٓ راهبً َوىِمقَفوهُ و مـ ؾمؼقػوه وٓ واىمفً 

وا وٓ َيَطل أرضفؿ ضمقشَوقَمغَم َأْن  وا وٓ ُيْعنَمُ ـ ؾملل ، ومَ ٓ حُيْنَمُ

ؾ يمَ ـ أَ ومؿَ  ،و وموًمـصػ سمقـفؿ سمـجران، قمغم أن ٓ يليمؾقا اًمرسمومـف طمؼ  
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واًمـصح ومقام  اجْلَْفدُ وقمؾقفؿ  .اًمرسمو مـ ذي ىمبؾ ومذمتل مـف سمريئي

 .ف قمؾقفؿهمػم مظؾقملم وٓ معـق ،اؾمتؼبؾقا

 ((.، َويُمتَِى ؽ قمثامن سمـ قمػون، وُمَعْقِؼىًمؿَمِفد سمذ

 .(1)وهؿ سمـق احلورث ،غتفؿؾُ سمِ  ،اًمعفد زِمّ وَ  :اًمقاىمف د:قْ بَ ؿال أبو ظُ  

 :وجه افشاهد ةمن احلديث 

 .((رؾمكم قمنميـ ًمقؾي ومام دوهنوى مؼروقمغم أهؾ كجران )) :ىمقًمف

 :ةمة  ابن افؼقمَّل ؿال افعَ 

ف رؾمقل ـ اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمذمي، ؾَم  ومفذا هق إصؾ ذم وضمقب

 .ف اخلؾقػي اًمراؿمد قمؿر ريض اهلل قمـفـ اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وؾَم 

 :ودم ذفك ةمصؾحة ٕؽـقاء ادسؾؿغ وؾؼرائفم 

                                                

 .(682)هِ يْ وَ َج كْ وابن زَ ، (508دة دم إةموال )قْ بَ أخرجه أبو ظُ  :اضعقف جد   (2)

يل، أن افـبي صذ اهلل َذ ؾقح اهلُ د، ظن أيب ادَ قْ د اهلل بن أيب مُحَ قْ بَ ظُ ـّلها ةمن ضريق  

ـَ   .ؾذـره ...ب ٕهل كجرانتَ ظؾقه وشؾم 

ؾحديثه ةمرشل ٓ  ،وروى ظن افـبي ،ؾقح تابعيادَ  ووأب .ةمسوك، د اهللقْ بَ وؾقه ظُ  

 .يصح
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ومرسمام إذا  ،ومنكف إذا مل يؽـ قمغم أهؾ اًمذمي ضقوومتفؿ ،أةما إؽـقاء

هبؿ، ومنذا ؼصدون اإلرضار دظمؾقا سمالدهؿ ٓ يبقعقهنؿ اًمطعوم ويَ 

و مـ أن يـزًمقا ظمقومً  :يموكً قمؾقفؿ ضقوومتفؿ شمسورقمقا إمم مـوومعفؿ

 قض.سمال قمِ  اقمؾقفؿ ًمؾضقوومي ومقليمؾق

 .ومفق مو حيصؾ هلؿ مـ آرشمػوق ،وأةما ةمصؾحة افػؼراء

ضموز اؿمؽماـمف قمغم أهؾ  ،ومؾام يمون ذم ذًمؽ مصؾحي ًمعؿقم اعمسؾؿلم 

 .(1)اًمذمي

 يمذا ىمول ـ رمحف اهلل ـ  :ؿؾت )أمحد( 

ا ىؼِّ عُ شمُ و وٓ يصح قمـ رؾمقل اهلل ،وشموًمػ سملكف طمديٌ ضعقػ ضمد 

 .صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .،  ومصحقحوأمو مو ورد قمـ أمػم اعمممـلم قمؿر ريض اهلل قمـف

 

 

 

                                                

 .(2887/ 8أحؽام أهل افذةمة ) (2)
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ض قمغم رَ أن أمػم اعمممـلم قمؿر ريض اهلل قمـف يمون ىمد ومَ  :احلاصل  

م يقم أن يمون اإلؾمال ،ـ مر هبؿ مـ اعمسؾؿلممَ  أهؾ اًمؽتوب ضقووميَ 

 .ف أهؾ ىمقة ومؽوكي ذم اًمعوملوأصحوسمُ  ا،قمزيزً 

يتحؽؿ  ،سكو ذم ذيؾ إمؿ !!إًمقف راضمعقن وهلل وإك أمو اًمققم ومنكو 

 ، ومال كستطقع أن كػرض هذا قمغم، وموهلل اعمستعونومقـو اًمعزيز واحلؼػم

 اهلل قمـ اًمػوروق قمؿر سمـ يِض ، ومرَ أهؾ اًمؽػر يمام يمون ذم أول إمر

 .اخلطوب
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 وافـصارىة إـل ظـد افقفود ةمسلف

 ةمن )افقفود وافـصارى( افؽتابجيوز فؾؿسؾم أن يلـل ظـد أهل 

 :فًيت ذـره

اْفَقْوَم ُأِحَل َفُؽُم افَطق َباُت َوَضَعاُم اَفِذيَن ُأوُتوا اْفؽَِتاَب } :ؿال تعاػ

ْم  ِحلٌّ فَُؽْم   .[5]ادائدة:  {َوَضَعاةُمُؽْم ِحلٌّ هَلُ

 دم أية افؽريؿة: ،أئؿة افتػسر بعض أؿوال فؽريمافؼارئ ا ػإو

 :رمحه اهلل  ،دػٌينؿال  اإلةمام افطزي صقخ ا

وذسموئُح أهؾ  :يؼقل{وـمعوم اًمذيـ أوشمقا اًمؽتوب طمؾ  ًمؽؿ} وىمقًمف:

وهؿ اًمذيـ أوشمقا اًمتقراة   ،اًمقفقد واًمـصورى  اًمؽتوب مـ

يؼقل:  .ؾ ًمؽؿطمِ  -قا هبام أو سملطمدمهول قمؾقفؿ، ومداكزِ كْ واإلكجقؾ وأُ 

 ؾف دون ذسموئح ؾموئر أهؾ اًمنمك اًمذيـ ٓ يمْ ًمؽؿ أَ  طمالل

 يمتوب هلؿ مـ منميمل اًمعرب وقمبدة إوصمون وإصـوم. 

ذيمره ودان ديـ أهؾ  ر سمتقطمقد اهلل قمزىمَ ـ أَ ـ مل يؽـ مـفؿ مممَ  ن  ومنِ 

 .(1اًمؽتوب، ومحرام قمؾقؽؿ ذسموئحفؿ)

 

                                                

 .(562/ 9تػسر افطزي) (2)
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 وؿال أيًضا: 

جي أن ٓ سملس سمذسمقحي مـ احلُ  ومنذ يمون ذًمؽ يمذًمؽ، ويمون إجوقًمو

ؾ مو طَم وملَ  ،أو اًمقفقدي دان ديـ اًمـٍماين ،يمؾ كٍماين وهيقدي

م مو طَم قا، وطَم أطمؾُ   لمِّ ومبَ  :مـ سمـل إرسائقؾ يمون أو مـ همػمهؿ مقا،ر  ر 

ظمطل مو ىمول اًمشوومعل ذم ذًمؽ، وشملويؾف اًمذي شملّوًمف ذم 

اًمذيـ  ، أكف ذسموئح{وـمعوم اًمذيـ أوشمقا اًمؽتوب طِمؾ  ًمؽؿ}ىمقًمف:

وصقاُب مو  .مـ سمـل إرسائقؾ -اًمتقراَة واإلكجقَؾ  -أوشمقا اًمؽتوَب 

ي وكٍماين ومحالل ـ ىمول: إن يمؾ هيقدظموًمػ شملويؾف ذًمؽ، وىمقِل مَ 

 .(1أضمـوس سمـل آدم يمون) ذسمقحُتف، مـ أي

 م احلاؾظ  ابن ـثر:ؿال اإلةما

أن ذسموئحفؿ طمالل ًمؾؿسؾؿلم:  ،ع قمؾقف سملم اًمعؾامءؿَ ر جُمْ مْ وهذا أَ 

ذيمرون قمغم ذسموئحفؿ هنؿ يعتؼدون تريؿ اًمذسمح ًمغػم اهلل، وٓ يَ ٕ

ه قمـ ىمقهلؿ، شمعومم ز  ـَإٓ اؾمؿ اهلل، وإن اقمتؼدوا ومقف شمعومم مو هق مُ 

 . َس د  ؼَ وشمَ 

                                                

 (.567/ 9)افسابق  (2)
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سمجراب مـ  ُدزمِّ ؾ ىمول: ػ  غَ ً ذم اًمصحقح قمـ قمبد اهلل سمـ مُ بَ وىمد صمَ 

هذا  ؿمحؿ يقم ظمقؼم. ]ىمول[ وموطمتضـتف وىمؾً: ٓ أقمطل اًمققم مـ

ً   !!اأطمدً   .(1ومنذا اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يتبسؿ) واًمتػ

ـَ ُأوشُمقا } :اعمؼصقد سموًمطعوم ذم ىمقًمف شمعومم ؿؾت )أمحد(: ِذي َوـَمَعوُم اًم 

أن مو ؾمقى اًمذسموئح  كػَ ٕكف ٓ خَيْ  :هق اًمذسموئح {اًْمؽَِتوَب طِمؾ  ًَمُؽؿْ 

 .وقمـد همػمهؿ وبف طمالل قمـد أهؾ اًمؽتؾيمْ ممو هق طمالل وملَ 

  ؿال  اإلةمام افؼرضبي:

وٓ ظمالف سملم اًمعؾامء أن مو ٓ حيتوج إمم ذيموة يموًمطعوم اًمذي ٓ 

َ ضموئز أيمؾف، إذ ٓ يَ  -يموًمػويمفي واًمؼُم  :حمووًمي ومقف ؽ ؾ  رض ومقف مَت

 .(2)أطمد

 :ـة ظن افـبي صع اهلل ظؾقه وشؾموةمن افس   

صغم اهلل قمـ أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف، أن هيقديي أشمً اًمـبل 

 ؟ؾ مـفو، ومجلء هبو ومؼقؾ: أٓ كؼتؾفويمَ سمشوة مسؿقمي، وملَ  قمؾقف وؾمؾؿ

 .(1)((ٓ))ىمول: 

                                                

 (.20/ 8شّلةمة ) /ط ه،تػسر (2)

 (.66/ 7) هتػسر (2)



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(83( 

 

اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ عمو أهديً  أن :وجه افشاهد دم احلديث

ػقف ضمقاز إيمؾ مـ وم -ؾ مـفويمَ ؾفو وأَ بِ ىمَ  ،ًمف اًمشوة مـ اعمرأة اًمقفقديي

 ـمعوم اًمقفقد.

 :ايبطَ ؿال اخَل 

وضمقاز  ،إسموطمي أيمؾ ـمعوم أهؾ اًمؽتوب وذم احلديٌ دًمقؾ قمغم

مع إمؽون أن يؽقن ذم أمقاهلؿ اًمرسمو وكحقه  ،مبويعتفؿ ومعومؾتفؿ

 .(2مـ اًمشبفي)

ـ ًٓمي قمغم أيمؾ ـمعوم مَ بقل اًمشوة اعمسؿقمي دَ ذم ىمَ  :ؿال ابن ادؾؼن 

سلل قمـ أصؾف، وٓ حيؽمس مـ طمقٌ إن دون أن يُ  ،ؾ أيمؾ ـمعومفحَي 

إًمقف مـ اًمسؿ، ومدل ذًمؽ قمغم محؾ  يمون ومقف مع ضمقاز مو ىمد فمفر

 .اًمسالمي، طمتك يؼقم دًمقؾ قمغم همػمهو إمقر قمغم

قع ذم ؾمقق اعمسؾؿلم، وهق حمؿقل قمغم اًمسالمي، ؿ مو سمِ ؽْ ويمذًمؽ طُم  

 .(3طمتك يتبلم ظمالومف)

                                                                                                                                       

 (.2290وةمسؾم ) ،(2726أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.3/ 2ـن )ةمعامل افس   (2)

 (.896/ 27افتوضقح فؼح اجلاةمع افصحقح ) (8)
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 ةمسلفة:

 وافـصارى افقفودفؾؽػار وم اشتضاؾة ادسؾم ؽْ ُح 

 .فعؿوم إخبار ؛ـضقاؾة ادسؾؿغ ةجائزة بل ةمستحباشتضاؾتفم 

 .ل صذ اهلل ظؾقه وشؾم أضاف ـاؾًرات أن افرشوبَ وٕكه ثَ  

 :فقك هذا احلديث افصحقحإو 

ةمن حديث أيب  -وافؾػظ فه ،افبخاري  وةمسؾم  -أخرج افشقخان

 أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ضوومف :هريرة ريض اهلل ظـه

قف وؾمؾؿ سمشوة ر ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾمَ وهق يموومر، وملَ  (1)ضقػ

هبو، صمؿ أظمرى ومنمسمف، صمؿ أظمرى ومنمسمف، طمتك اَل ب طمِ ؾبً، ومنَم ومحُ 

ر ًمف رؾمقل اهلل مَ ب ؾمبع ؿمقوه، صمؿ إكف أصبح وملؾمؾؿ، وملَ اَل ذب طمِ 

ر سملظمرى ومؾؿ مَ هبو، صمؿ أَ اَل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمشوة، ومنمب طمِ 

 .يستتؿفو

 كعً مِ نمب ذم اعمممـ يَ ))ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  

 .(2)((نمب ذم ؾمبعي أمعوءواطمد، واًمؽوومر يَ 

                                                

 .ضقف كزل به :أي (2)

 (.2078) وافؾػظ فه وةمسؾم ،(5897أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اؾمتضوف  أن وجه افشاهد دم احلديث:

 وؾى ، ومحؾبقا ًمف ؿموة وؿموشملم وصمالصمً ر ًمف سمشوة ُت مَ وأَ  ،هذا اًمؽوومر

ب هذا اًمؾبـ يمؾف قمـد رؾمقل اهلل َذِ ، وووؾمبعً  ووؾمت   وومخًس  ووأرسمعً 

 .صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ورد ذم اًمبوب طمديٌ  قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف د(: ؿؾت )أمح

 ،، وهق سيح ذم ًمػظفقمغم مو ىمد ؾمبؼ ر سمف سمعٌض ؽِّ ىمد ُيعَ وؾمؾؿ  

  !!اعمـع مـ أن يليمؾ ـمعومـو إٓ شمؼلأي: ذم 

صغم اهلل قمؾقف ، قمـ اًمـبل ـفري ريض اهلل قمدْ اخلُ  أيب ؾمعقدقمـ  

(( ـمعومؽ إٓ شمؼلو، وٓ يليمؾ ى إٓ مممـًصوطمِ ٓ شمُ ))ىمول:  وؾمؾؿ

(1). 

                                                

 ،(2895ــه )وافسةمذي دم ُش ، (2382) ــهأخرجه أبو داود  دم ُش  ضعقف: (2)

ــه وافدارةمي دم ُش ، (6297واحلاـم دم ةمستدرـه )  ،(8/83وأمحد دم ةمسـده)

وابن ، (2825يعذ دم ةمسـده) ووأب، (552بان دم صحقحه )وابن حِ ، (2202)

 .وؽرهم ،(8287وافطزاين دم إوشط ) ،(872ادبارك دم افزهد )

 ،ريْد ّلن، ظن افوفقد بن ؿقس، ظن أيب شعقد اخلُ قْ ةمن ضرق ظن شامل بن ؽَ  

 .به ،اةمرؾوظً 
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ّلن، قْ ظن شامل بن ؽَ  ،وؽرهم ...وافدارةمي وابن ادبارك  ،وظـد أيب داود وافسةمذي

به،  ،اظن افوفقد بن ؿقس، ظن أيب شعقد، أو ظن أيب اهلقثم، ظن أيب شعقد، ةمرؾوظً 

 .افشك ظذ

  :ؿال (2895ه رواية افسةمذي )تْ َح َض ـام وَ ، افظاهر أكه ةمن شامل ؟ممن هذا افشكو 

ح ؿال: حدثـي شامل يْ وة بن رُشَ قْ د بن كك ؿال: أخزكا ابن ادبارك، ظن حَ يْ وَ ثـا ُش 

ؿال  .ريْد ، أخزه أكه شؿع أبا شعقد اخلُ افت ِجقبِيّ ّلن، أن افوفقد بن ؿقس قْ بن ؽَ 

قثم، ظن أيب شعقد، أكه شؿع رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم شامل: أو ظن أيب اهل

 ر احلديث.ـَ ؾذَ  ..يؼول

 يوهو افوفقد بن ؿقس بن إخرم افتجقب ،افوفقد بن ؿقس وظؾة هذا احلديث

 .ادكي

 ،غ  وإٓ ؾؾَ  ،إذا توبع :وةمعـاها .)ةمؼبول( :ه احلاؾظ ابن حجر دم افتؼريبظـؿال 

 .ضعقف :أي

 !!وهو مل يوثؼه ةمعتز، هذا احلديثع ظذ تابَ ومل يُ  

  .جعووثؼه افعِ  (افثؼات)بان دم ره ابن حِ ـَ ؾؼد ذَ  

ظذ  ىػـام ٓ خَي  ،جع( بافتساهل دم توثقق ادجاهقل، وافعِ بانؾا )ابن حِ رِ وؿد ظُ 

 .افؼيف ادشتغل هبذا افعؾم

 .جمفول احلال اؾفو هبذ 

افوادظي ـ رمحه اهلل ـ ـام دم  ةمؼبل بن هاديافشقخ  (جمفول احلال) :وؿد ؿال ظـه

 .تعؾقؼه ظذ ةمستدرك احلاـم
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أو افـكاين ةمن  يـل افقفودظذ ادـع ةمن أن يل ستدل به بعٌض ؿد يَ  

إذ هو  ؛دم حاجة إػ توجقه ةمثل هذا احلديث ، وفسُت ضعاةمـا

 .بت ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمثضعقف ٓ يَ 

واهلل  .ـ حػظه اهلل تعاػ ـ (1)ةمة افعدويَّل ػه صقخـا افعَ عَ وؿد َض  

 ق.ادوؾ

                                                                                                                                       

 !ىػ، ـام ٓ خَي اؼدح هبا دم احلديث أيًض ثم إن افرواية ظذ افشك مما يُ  

ح افشاةمي، يْ ة بن رُشَ وَ قْ ثـا ابن ادبارك، ظن َح  :(2826وظـد افطقافيس دم ةمسـده )

 .به ،اةمرؾوظً  ،ظن رجل ؿد شامه، ظن أيب شعقد

  ى.ػ ٓ خَي وهو وهم ـام 

 هم.وـة اخلطل وافظِ هبذا، ؾفو ةمَ  ءوةمسـد أيب داود افطقافيس ةمع

. ـام دم  ختريج أحاديث إحقاء امل أجد فه إشـادً  :(293/ 7وؿال  ابن افسبؽي )

 .(530/ 2ظؾوم افدين )

 ،ا ةمن أصحاب افؽتب ادسـدةؾؼد أخرجه ظدد ـبر جد   ى،ػوهو وهم ـام ٓ خَي  

 .ـام هو واضح

 .(229شورة ادائدة )ص ،اكظر افتسفقل فتلويل افتـزيل (2)

  !!فشقخـا ـ حػظه اهلل ـ وةما أةمتعه ةمن تػسر ن ـاةمًّل آوهو تػسر افؼر 

ةمع بقان  ،ع ؾقه أؿوال ظؾامئـا إوفغ ةمن افصحابة وافتابعغ وأئؿة افتػسرؾؼد مَجَ 

 !!تافصحقح ةمن افضعقف، وبقان افػوائد افػؼفقة ادستـبطة ةمن أيا
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 ةمسلفة: 

 ؟فضقاؾةباب اضَ ن خُي ةمَ 

ظذ  -ب بافضقاؾةب وُيطافَ ن خُياضَ ؾف أهل افعؾم دم ةمسلفة ةمَ اختَ 

 :ؿوفغ

 .أهل احلرض وافبادية ب هبااضَ خُي  :افؼول إول

 م، وؿول ظـد احلـابؾة. ؽَ وحمؿد بن احَل  ،وهو ؿول افشاؾعي

 :فقك أؿواهلمإو

 :ؿال افؼرضبي

 :اب هباضَ ؾف افعؾامء ؾقؿن خُي اختَ 

ى هبو أهؾ خوـمَ إمم أن اعمُ  -ؿؽَ ومذهى اًمشوومعل وحمؿد سمـ قمبد احلَ  

 احلرض واًمبوديي. 

 وىمول موًمؽ: ًمقس قمغم أهؾ احلرض ضقوومي.

حـقن: إكام اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمؼرى، وأمو احلرض وموًمػـدق ىمول ؾَم  

 .ـزل ومقف اعمسوومريَ 

                                                                                                                                       

 .ضبعة  ةمؽة بطـطا ،اجمؾًد  (82)يؼع دم   ،اؾفو تػسر ةماتع جد   

 أكصح به ـل ضؾبة افعؾم وافدظاة إػ اهلل شبحاكه وتعاػ. 
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ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  :واطمتجقا سمحديٌ اسمـ قمؿر ىمول

 .((ردَ وًمقسً قمغم أهؾ اعمَ  ،رسمَ اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمقَ )) :وؾمؾؿ

قمبد اًمرزاق مؽموك  لوهذا طمديٌ ٓ يصح، وإسمراهقؿ اسمـ أظم 

 ى إمم وضعفِس مـسقب إمم اًمؽذب، وهذا ممو اكػرد سمف، وكُ  ،احلديٌ

(1). 

 :ؿال افـووي

 :أم ظذ افبادي خاصة ،واختؾػوا هل افضقاؾة ظذ احلاض وافبادي

 .إمم أهنو قمؾقفام -ؿؽَ ريض اهلل قمـف وحمؿد سمـ احلَ  ومذهى اًمشوومعل 

ٕن اعمسوومر َيد  :إكام ذًمؽ قمغم أهؾ اًمبقادي :حـقنوىمول موًمؽ وؾَم  

ذم احلرض اعمـوزل ذم اًمػـودق ومقاضع اًمـزول ومو يشؽمي مـ اعمليمؾ 

 .ذم إؾمقاق

  ٌٍ وًمقسً قمغم أهؾ  ،رسمَ اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمقَ )) :وىمد ضموء ذم طمدي

 .ؽـ هذا احلديٌ قمـد أهؾ اعمعرومي مقضقعًم ((ردَ اعمَ 

وقمغم أهؾ اًمذمي  ،قػ قمؾقفو وظِم وىمد شمتعلم اًمضقوومي عمـ اضمتوز حمتوضًم  

  .(1)هذا يمالم اًمؼويض .ـمً قمؾقفؿإذا اؿمؽُم 

                                                

 (.72/ 9تػسر افؼرضبي ) (2)
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 :احلـابؾة

 :ؿال ابن ؿداةمة

ومؾف أن )): -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -وىمول أمحد، ذم شمػسػم ىمقل اًمـبل 

يعـل أن يلظمذ مـ أرضفؿ وزرقمفؿ  ((:اهرَ سمؿثؾ ىمِ  ُيْعِؼَبُفؿْ 

 ورضقمفؿ سمؼدر مو يؽػقف، سمغػم إذهنؿ. 

وقمـ أمحد روايي أظمرى، أن اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمؼرى دون أهؾ 

 إمصور.

سلل قمـ اًمضقوومي، أي رء شمذهى ىمول إصمرم: ؾمؿعً أسمو قمبد اهلل يُ 

ؿر هل مميمدة، ويملهنو قمغم أهؾ اًمطرق واًمؼرى اًمذيـ يَ  :ومقفو؟ ىمول

 .(2)ثؾـو أن ومؽلكف ًمقس مثؾ أوًمئؽس أويمد، وملمو مِ هبؿ اًمـو

 :ؿال ادرداوي

مو يدل قمغم  -رمحف اهلل  -ؾ قمكم سمـ ؾمعقد قمـ اإلموم أمحد ؼَ وكَ 

  .(3)وضمقب اًمضقوومي ًمؾغزاة ظموصي، قمغم مـ يؿرون هبؿ صمالصمي أيوم

                                                                                                                                       

 (.23/ 2رشح افـووي ظذ ةمسؾم ) (2)

 (.282/ 9) ادغـي (2)

 .(869/ 20) اإلكصاف (8)
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 .ب بافضقاؾة أهل افبادية ؾؼطب وُيطافَ خُياضَ   :افؼول افثاين

 .دم افصحقح ةمن ادذهب ، واحلـابؾةوهو ؿول ادافؽقة 

 فقك أؿواهلم:إو

 د(:ؿال ابن رصد )اجَل 

وي قمـف أكف ىمول: ًمقس قمغم أهؾ احلرض ورُ  - رمحف اهلل -ذهى موًمؽ 

 .ضقوومي

ًمقضمقده  :يريد ٕن اعمسوومر َيد ذم احلرض مـدوطمي قمـ اًمضقوومي 

 .طمقٌ يـزل مو يبتوع

ى، وأمو أهؾ إكام اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمؼر :حـقنويمذًمؽ ىمول ؾَم  

 ـزل ومقف اعمسوومر. احلرض وموًمػـدق يَ 

اًمضقوومي ))أكف ىمول:  - صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ي قمـ اًمـبلوِ وىمد رُ 

 إٓ أكف طمديٌ همػم ((ردَ وًمقسً قمغم أهؾ اعمَ  ،رسمَ قمغم أهؾ اًمقَ 

 .(1)صحقح

 

 

                                                

 (.232/ 23افبقان وافتحصقل ) (2)
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 :ؿال افؼرضبي 

 وىمول موًمؽ: ًمقس قمغم أهؾ احلرض ضقوومي. 

أهؾ اًمؼرى، وأمو احلرض وموًمػـدق حـقن: إكام اًمضقوومي قمغم ىمول ؾَم و

 .(1)ـزل ومقف اعمسوومريَ 

 :ؿال افـووي

ٕن اعمسوومر َيد  :إكام ذًمؽ قمغم أهؾ اًمبقادي :حـقنوىمول موًمؽ وؾَم 

ذم احلرض اعمـوزل ذم اًمػـودق ومقاضع اًمـزول ومو يشؽمي مـ اعمليمؾ 

 .ذم إؾمقاق

ؾ وًمقسً قمغم أه ،رسمَ اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمقَ )) :وىمد ضموء ذم طمديٌ 

 .ًمؽـ هذا احلديٌ قمـد أهؾ اعمعرومي مقضقع ((ردَ اعمَ 

وقمغم أهؾ اًمذمي  .قػ قمؾقفو وظِم وىمد شمتعلم اًمضقوومي عمـ اضمتوز حمتوضًم  

 .(2)هذا يمالم اًمؼويض .ـمً قمؾقفؿإذا اؿمؽُم 

 ىمول اعمرداوي: 

 و: أن يؽقن اعمجتوز ذم اًمؼرى.شؽمط ًمؾقضمقب أيًض يُ  ؾائدة:

                                                

 (.72/ 9) هتػسر (2)

 (.23/ 2رشح افـووي ظذ ةمسؾم ) (2)
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قمغم اًمصحقح مـ اعمذهى.  ،يمل دمى اًمضقووم ،ومنن يمون ذم إمصور 

مف ذم اعمحرر د  وهمػمه، وىمَ  م سمف ذم اًمقضمقززَ وقمؾقف إصحوب، وضَم 

 . وواحلوويلم، وهمػمه واًمـظؿ واًمرقمويتلم

وقمـف: إمصور يموًمؼرى. ىمول ذم اًمػروع: وذم مٍم روايتون 

 .(1)مـصقصتون

 :أدفتفم

 ؿال: صذ اهلل ظؾقه وشؾمأن رشول اهلل  ح افؽعبي:يْ ـ ظن أيب رُشَ  2

ومؾقؽرم ضقػف، ضموئزشمف يقم  ،رـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم مَ ))

ؾ ًمف أن وًمقؾي، واًمضقوومي صمالصمي أيوم، ومام سمعد ذًمؽ ومفق صدىمي، وٓ حَيِ 

 ((.رضمفثقي قمـده طمتك حُي يَ 

يمون  ومـ))مثؾف، وزاد:  ...طمدصمـو إؾمامقمقؾ، ىمول: طمدصمـل موًمؽ 

  .(2)((قصؿًا أو ًمومؾقؼؾ ظمػمً  ،ريممـ سموهلل واًمققم أظِم 

                                                

 .(832/ 20اإلكصاف ) (2)

 (. 23وةمسؾم ) ،(7285أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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  ؿال:، ـ ظن أيب شعقد ريض اهلل ظـه 2

ذم ؾمػرة صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿاكطؾؼ كػر مـ أصحوب اًمـبل 

ؾموومروهو، طمتك كزًمقا قمغم طمل مـ أطمقوء اًمعرب، وموؾمتضوومقهؿ 

 .ا أن يضقػقهؿقْ سمَ وملَ 

ومؼول  !ٓ يـػعف رء ،ا ًمف سمؽؾ رءقْ عَ غ ؾمقد ذًمؽ احلل، ومَس دِ ومؾُ  

ء اًمرهط اًمذيـ كزًمقا، ًمعؾف أن يؽقن قمـد سمعضفؿ: ًمق أشمقتؿ همٓ

 !!سمعضفؿ رء

و ًمف سمؽؾ ـَقْ عَ غ، وؾَم دِ إن ؾمقدكو ًمُ  ،هؿ، ومؼوًمقا: يو أهيو اًمرهطقْ شمَ وملَ  

 ومفؾ قمـد أطمد مـؽؿ مـ رء؟ رء، ٓ يـػعف ،رء

ل، وًمؽـ واهلل ًمؼد اؾمتضػـويمؿ ىمِ رْ ومؼول سمعضفؿ: كعؿ، واهلل إين َٕ  

  !اًل عْ ؽؿ طمتك دمعؾقا ًمـو ضُم ًم اٍق رَ ومؾؿ شمضقػقكو، ومام أكو سمِ 

 .ومصوحلقهؿ قمغم ىمطقع مـ اًمغـؿ

                                                                                                                                       

ظـده حتى يشتد ظذ  يعـي: افضقف ٓ يؼقم  ((ي ظـدهوِ ثْ ٓ يَ )) وةمعـى ؿوفه:

حتى يضقق  يؼول:(( حتى يرجه)): إكام ؿوفهواحلرج هو افضقق،  .صاحب ادـزل

 .(2973اكظر افسةمذي )  .ظؾقه



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(95( 

 

ط مـ ِش ومؽلكام كُ  (احلؿد هلل رب اًمعوعملم)وموكطؾؼ يتػؾ قمؾقف، ويؼرأ:  

 .ىَمَؾَبي ؼول، وموكطؾؼ يؿٌم ومو سمفقمِ 

ؾفؿ اًمذي صوحلقهؿ قمؾقف، ومؼول سمعضفؿ: عْ هؿ ضُم قْ ومَ وْ ىمول: وملَ  

اًمـبل صغم اهلل قمؾقف ومؼول اًمذي رىمك: ٓ شمػعؾقا طمتك كلِت  .اىمسؿقا

 !ومـذيمر ًمف اًمذي يمون، ومــظر مو يلمركو ،وؾمؾؿ

ومذيمروا ًمف، ومؼول:  ،مقا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿدِ ومؼَ  

ىمد أصبتؿ، اىمسؿقا، ))، صمؿ ىمول: ؟!((ومو يدريؽ أهنو رىمقي))

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿومضحؽ رؾمقل اهلل  ((وارضسمقا زم معؽؿ ؾمفاًم 

(1). 

  ، ؿال:د إكصاريـ ظن أيب ةمسعو 8

ى، ويمون ًمف همالم حلوم، قْ عَ أسمق ؿُم  :يمون مـ إكصور رضمؾ يؼول ًمف

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿو، أدقمق رؾمقل اهلل ومؼول: اصـع زم ـمعومً 

 .ظمومس مخسي

اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظمومس مخسي، ومتبعفؿ رضمؾ،  ومدقمو رؾمقَل  

ي، ظمومس مخس شمـلإكؽ دقمق))ومؼول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

                                                

 (.2202وةمسؾم ) ،(2267أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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 ًَ ًَ  وهذا رضمؾ ىمد شمبعـو، ومنن ؿمئ ىمول:  ((ًمف، وإن ؿمئً شمريمتف أذك

 ًُ  .(1) ًمف سمؾ أذك

 

 اًمراضمح

ى هبو إٓ أهؾ اًمبوديي أو اًمضقوومي ٓ خُيوـمَ  هق أن اًمذي يؽمضمح ًمدي  

 .حمالت وومـودق وسمؼوٓت فوؼوع اًمتل ًمقس ومقباًم

أمو أهؾ احلرض اًمذيـ قمـدهؿ ومـودق وحمالت يمبػمة وسمؼوٓت  

 واهلل أقمؾؿ. .بقن سموًمضقووميومال خُيوـمَ  ،وأؾمقاق

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.2087وةمسؾم ) ،(5282أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه:( 2)
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 (1)ةمسلفة ضقاؾة أهل احلرض

 :ؾف أهل افعؾم دم ادسلفة ظذ ؿوفغاختَ 

وفقس  ،افبادية وافصحراءب بافضقاؾة هم أهل خاضَ ادُ  :افؼول إول

 .أهل احلرض

 .وهو ؿول ادافؽقة واحلـابؾة 

 :فقك أؿواهلمإو

 د(:ؿال ابن رصد )اجَل 

 .أكف ىمول: ًمقس قمغم أهؾ احلرض ضقوومي ي قمـفوِ ورُ 

 ،يريد ٕن اعمسوومر َيد ذم احلرض مـدوطمي قمـ اًمضقوومي ًمقضمقده 

 .مو يبتوع -طمقٌ يـزل

إكام اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمؼرى، وأمو أهؾ  :حـقنويمذًمؽ ىمول ؾَم  

 احلرض وموًمػـدق يـزل ومقف اعمسوومر. 

قوومي اًمض))أكف ىمول:  - صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ي قمـ اًمـبلوِ وىمد رُ 

 ((.ردَ وًمقسً قمغم أهؾ اعمَ  ،رسمَ قمغم أهؾ اًمقَ 

                                                

 .افتي ؾقفا حمّلت وأشواق وكحو ذفك بؼاعوهم افذين يسؽـون اددن واف (2)

  بخّلف أهل افبادية وافصحراء.
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قمـ قمؿف  ،صحقح، رواه اسمـ أظمل قمبد اًمرزاق إٓ أكف طمديٌ همػم 

د اهلل سمـ قمؿر، قمـ كوومع، قْ بَ قمـ قمُ  ،قمـ ؾمػقون اًمثقري ،قمبد اًمرزاق

واهلل  ،ـ وضعفإكف مِ  :ومؼقؾ ،وهق مؽموك احلديٌ .قمـ اسمـ قمؿر

 أقمؾؿ. 

وىمول ذًمؽ  .ى وًمقمتْ راه قمَ عف ىمِ ـَـ مَ إن طمؼ اًمضقػ قمغم مَ  :وىمقؾ

ـَ }جموهد ذم معـك ىمقل اهلل قمز وضمؾ:   ِم
ِ
قء ٓ حُيِى  اهلل ُ اجْلَْفَر سمِوًمس 

ـْ فُمؾِؿَ   .(1)[ وسموهلل اًمتقومقؼ148]اًمـسوء:  {اًْمَؼْقِل إِٓ َم

 :ىمول اًمؼراذم

 .ادمف ((ضػفومؾقُ ) :وًمق ىمول ،واإليمرام ًمقس سمقاضمى

 .جلقعوىمد َيى ًمؾؿجتوز اعمرضور سمو 

وٓ ضقوومي ذم  ،اًمضقوومي إكام شمتليمد قمغم أهؾ اًمؼرى :ىمول موًمؽ 

وٕن اًمؼرى يؼؾ اًمقارد إًمقفو ومال  ،ًمقضمقد اًمػـودق وهمػمهو :احلرض

وإٓ  ،ام مقدةفـ سمقـوهذا ذم همػم اعمعرومي ومَ  ،سمخالف احلرض ،مشؼي

 .واًمؼرى ؾمقاء وموحلرض

                                                

 (.232/ 23) افبقان وافتحصقل (2)
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ويؽرمف  أن يتحػف ((ضموئزشمف يقم وًمقؾي)) :ىمول قمقسك سمـ ديـور 

 ،واًمثالث سمؿـ أرادهو ،ؼومد اعمُ رِ أو َتتص اجلوئزة سمؿـ مل يُ  .ضمفده

 .(1)همػم متليمدة :أي ،واًمزيودة صدىمي

 .ى هبو أهؾ احلرض واًمبوديي وهمػمهؿخُيوـمَ   :اًمؼقل اًمثوين

 .وهق ىمقل اًمشوومعقي 

 :ؿال افـووي 

أم قمغم اًمبودي  ؟هؾ اًمضقوومي قمغم احلورض واًمبودي :واظمتؾػقا

 ؟ظموصي

إمم أهنو  -ؿؽَ احلَ  سمـ قمبدهى اًمشوومعل ريض اهلل قمـف وحمؿد ومذ 

 .قمؾقفام

ٕن اعمسوومر َيد  :إكام ذًمؽ قمغم أهؾ اًمبقادي :حـقنوىمول موًمؽ وؾَم  

ذم احلرض اعمـوزل ذم اًمػـودق ومقاضع اًمـزول ومو يشؽمي مـ اعمليمؾ 

 .ذم إؾمقاق

ؾ وًمقسً قمغم أه ،رسمَ اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمقَ )) :وىمد ضموء ذم طمديٌ 

 ((.ردَ اعمَ 

                                                

 .(885/ 28افذخرة) (2)
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 .ًمؽـ هذا احلديٌ قمـد أهؾ اعمعرومي مقضقع 

وقمغم أهؾ اًمذمي  .قػ قمؾقفو وظِم وىمد شمتعلم اًمضقوومي عمـ اضمتوز حمتوضًم  

 .(1)هذا يمالم اًمؼويض .ـمً قمؾقفؿإذا اؿمؽُم 

 :احلـابؾة

 :ؿال ابن ؿداةمة

ومؾف أن )): -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -وىمول أمحد، ذم شمػسػم ىمقل اًمـبل 

يعـل أن يلظمذ مـ أرضفؿ وزرقمفؿ  ((:اهرَ يعؼبفؿ سمؿثؾ ىمِ 

 ورضقمفؿ سمؼدر مو يؽػقف، سمغػم إذهنؿ. 

وقمـ أمحد روايي أظمرى، أن اًمضقوومي قمغم أهؾ اًمؼرى دون أهؾ 

 إمصور.

سلل قمـ اًمضقوومي، أي رء شمذهى ىمول إصمرم: ؾمؿعً أسمو قمبد اهلل يُ 

 ومقفو؟ 

هبؿ  ؿرهل مميمدة، ويملهنو قمغم أهؾ اًمطرق واًمؼرى اًمذيـ يَ  :ىمول

 (2)ثؾـو أن ومؽلكف ًمقس مثؾ أوًمئؽاًمـوس أويمد، وملمو مِ 

                                                

 (.23/ 2رشح افـووي ظذ ةمسؾم ) (2)

 (.282/ 9ادغـي) (2)
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 افراجح

 ـ وافعؾم ظـد اهلل تعاػ ـ يسجح فديَ  بعد ظرض افؼوفغ دم ادسلفة

افبادية وافصحراء  جتب ظذ أهل افضقاؾة ، أنادافؽقة واحلـابؾةؿول 

 .دون أهل احلرض

افطعام وكحو أةماـن يباع ؾقفا افصحراء فقس ؾقفا حمّلت وٓ  ٕن 

 .اب وادارين هبم إن احتاجوا فذفكم أهؾفا إؽررِ ؽْ ، ؾفـا يُ ذفك

ٓت وحمّلت وأشواق افؼرى أو اددن افتي ؾقفا بؼاوأةما دم احلرض و 

ا ورشاًبا ةمتى ضعاةمً  يوؾـادق وةمطاظم، ؾقؿؽن فؾشخص أن يشس

 .واهلل أظؾم ،صاء وكحو ذفك
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               مدة الضيافة 

 ظذ ؿوفغ: -ؾف أهل افعؾم دم حتديد ةمدة افضقاؾةاختَ 

 .ةمدهتا يوم وفقؾة أو فقؾة ؾؼط :افؼول إول

 .، وؿول ظـد احلـابؾةافؾقث بن شعدو جماهد وهو ؿول

 :دفقؾفم

ًمقؾي )) :صذ اهلل ظؾقه وشؾمؿال رشول اهلل  ؿال:، ظن أيب ـريؿة

إن  :ـيْ ـوئف ومفق قمؾقف دَ ـ أصبح سمػِ اًمضقػ طمؼ قمغم يمؾ مسؾؿ، ومؿَ 

 .(1)((كرَ وإن ؿموء شمَ  ،ؿموء اىمته

 :ؿال  افعقـي

 .(2)ضرْ وقمـ جموهد: اًمضقوومي ًمقؾي واطمدة ومَ 

 :بن ؿداةمةؿال ا 

ح يْ ى أسمق ُذَ وَ و رَ واًمقاضمى يقم وًمقؾي، واًمؽامل صمالصمي أيوم: عمِ 

اًمضقوومي )): -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -اقمل، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل زَ اخلُ 

ؾ عمسؾؿ أن يؼقؿ قمـد أظمقف م وًمقؾي، وٓ حَيِ صمالصمي أيوم، وضموئزشمف يق

                                                

 تؼدم خترجيه. صحقح: (2)

 (.222/ 22ظؿدة افؼاري) (2)
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يؼقؿ قمـده )): . ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل، يمقػ يمصمؿف؟ ىمول((طمتك يمصمؿف

 .(1)متػؼ قمؾقف ((ؼريفوًمقس قمـده مو يَ 

 .ةمدهتا ثّلثة أيام :افؼول افثاين

 .وهو ؿول مجفور افعؾامء 

 دفقؾفم:

  ح افعدوي، ؿال:يْ ظن أيب رُشَ 

 ًْ صغم اهلل قمؾقف وي، طملم شمؽؾؿ اًمـبل قمقـ وأسمٍمْت  أذكوي ؾمؿع

ر ومؾقؽرم ضموره، ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم مَ ))ومؼول: وؾمؾؿ

: قاىموًم ((ر ومؾقؽرم ضقػف ضموئزشمفـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم ومَ 

يقم وًمقؾي، واًمضقوومي صمالصمي أيوم، ))ومو ضموئزشمف يو رؾمقل اهلل؟ ىمول: 

ون يممـ سموهلل واًمققم ـ يمومام يمون وراء ذًمؽ ومفق صدىمي قمؾقف، ومَ 

 .(2)((ا أو ًمقصؿًر ومؾقؼؾ ظمػمً أظِم 

 

 

                                                

 (.282/ 9ادغـي ) (2)

 (.23وةمسؾم ) ،(7029أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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 :ؿال ابن ظبد افز

ـتفو اعمميمدة وؾُم  ،ـ ذف إظمطور وحموؾمـ آظمالقواًمضقوومي مِ 

 .(1)وهمويتفو صمالصمي أيوم ،يقم وًمقؾي

 صذ اهلل ظؾقه وشؾم -دم تػسر حديث افـبي د(ؿال ابن رصد )اجَل  

 :دم افضقاؾة -

ذم  - صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ًمـبلشمػسػم طمديٌ اؾ موًمؽ قمـ ئِ وؾُم 

و يؽرمف ويتحػف وخيصف يقمً  :ىمول ((اًمضقػ ضموئزشمف يقم وًمقؾي))

 .(2)ي أيوم ضقوومي، ومو سمعد ذًمؽ صدىميوًمقؾي، وصمالصم

 ؿال ابن حزم: 

َٓ َمِزيدَ  وٍم ِضَقووَمٌي َو وٌف، صُمؿ  صَماَلصَمُي َأي  ٌة َوإِْتَ  .(3)َيْقٌم َوًَمْقَؾٌي َمؼَم 

 :ء دم ادوشوظة افػؼفقة افؽويتقةجا

ـي، إمم أن اًمضقوومي ؾُم  -واًمشوومعقي وىمد ذهى احلـػقي واعموًمؽقي

 .ومدهتو صمالصمي أيوم

                                                

 .(2/220افؽادم دم ؾؼه أهل ادديـة ) (2)

 (.230/ 23وافتحصقل )افبقان  (2)

 (.227/ 3) َذ َح ادُ  (8)
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وهل اعمذهى  -واًمروايي إظمرى قمـ أمحد  وهق روايي قمـ أمحد. 

هبذا يؼقل أهنو واضمبي، ومدهتو يقم ًمقؾي، واًمؽامل صمالصمي أيوم. و -

 .(1)اًمؾقٌ سمـ ؾمعد

 افراجح

ستحى اًمضقوومي شمُ  أي أن ،ىمقل جفقر اًمعؾامءهق  يؽمضمح ًمدي   اًمذي

 .غ ذم إيمرام اًمضقػصمالصمي أيوم سمؾقوًمقفو، وًمؽـ ذم أول يقم وًمقؾي ُيبوًمِ 

 واهلل أقمؾؿ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .(827/ 23ادوشوظة افػؼفقة افؽويتقة ) (2)
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 افضقاؾةداب آةمن 

 متـفـقـد

ثّلثة  ظـد احلديث ظن آداب افضقاؾة كبغ أن آداب افضقاؾة ظذ

  :أؿسام

 .ؾضقففأو تـبغي  آداب تتعؾق بافضقف-

 ؾُؿضقف )صاحب افبقت(.فآداب تتعؾق أو تـبغي -

  .آداب تتعؾق بلهل افبقت-
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 ًٓ  :تتعؾق بافضقفافتي داب أ -أو

  :صوطمى اًمبقً ـ أن َيؾس طمقٌ يرؿمده 1

ٕن صوطمى  :ومؾقؿتثؾ .ًمقف صوطمى اًمبقً أن اضمؾس هـوإومنذا أؿمور 

رات قْ ؽشػ قمَ مؽون يَ  اًمبقً أدرى سمداره ، ومؼد َيؾس اًمضقػ ذم

 .اًمبقً أو َيرطمف

إن يمون ذم  ،ذم اًمبقً اًمضقػ سمٍمه قمـ اًمـسوء اًمالِت ـ أن يغّض  2

  :كسوءاًمبقً 

صغم  ،كو سمف كبل اهلدىرَ مَ أَ  ،ر كبقيمْ اًمبٍم مطؾى ذقمل وأَ  ّض ومغَ 

 .اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

ًمقس ذم  يؽقن هذا اًمطعؿ ذم اًمغوًمىو ،ـًوق  عَ شؽمط ـمعوًمو مُ ٓ يَ أـ  3

  :صوطمى اًمبقً رودمؼ

 .واًمدكووة ؿعومفذا مـ ومعؾ أهؾ اًمط

، ا،قمػقً  :ومال يعتذر ىموئاًل  ،ؾمؿًؽو وطمى اًمبقًم ًمف صد  إذا ىمَ  ؿثاًل:وم  

، ممو يؽؾػ صوطمى اًمبقً !!يمذا ويمذا ، أريديمؾ اًمسؿؽآأكو ٓ 

 .ـتبف ًمذًمؽومؾقُ قمقـف! حيرضمف ذم اًمقىمً و
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، ٓ يشتفقفا أو ويسبى ًمف رضرً  ،ومنن يمون ٓ يليمؾ هذا اًمطعوم 

ًُ  ،اعموئدةومؾقليمؾ همػمه ممو هق قمغم   .وٓ يطؾى همػمه يمام أؾمؾػ

َ  :وإن ىمقؾ ًمف  قمقى  ومؾقعتذر دون إسمداء ؟!مل شمليمؾ مـ هذا اًمصـػ مِل

 .ذم اًمطعوم أو ـمؾى ـمعوم همػمه

 )صاحب افبقت أو صاحب افطعام (: افدظاء فؾؿضقفـ  4

قمغم  هلل قمؾقف وؾمؾؿصغم ال رؾمقل اهلل زَ ، ىمول: كَ رْس قمـ قمبد اهلل سمـ سمُ 

 .يِب أَ 

 سمتؿر ومؽون يليمؾف ِِت ؾ مـفو، صمؿ أُ يمَ ، وملَ َوَوـْمبَيً و ـو إًمقف ـمعومً سمْ ر  ىمول: ومؼَ  

  .ؿع اًمسبوسمي واًمقؾمطكل اًمـقى سملم إصبعقف، وََي ؼِ ؾْ ويُ 

وهق ومقف إن ؿموء اهلل إًمؼوء اًمـقى سملم  ،بي: هق فمـلعْ ىمول ؿُم 

 .اإلصبعلم

 .ذي قمـ يؿقـف سمنماب ومنمسمف، صمؿ كووًمف اًمِِت صمؿ أُ  

  .اهلل ًمـو ادعُ  :ذ سمؾجوم داسمتفظَم وأَ  -يِب ىمول: ومؼول أَ  

فؿ، ام رزىمتَ سمورك هلؿ ومق اًمؾفؿ)) صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿرؾمقل اهلل  ومؼول

 .(1)((واهمػر هلؿ وارمحفؿ

                                                

 (.2022)أخرجه ةمسؾم  صحقح: (2)
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 :ؿال افـووي

سمتقؾمعي  ،ودقموء اًمضقػ ،اؾمتحبوب ـمؾى اًمدقموء مـ اًمػوضؾ

 .اًمرزق واعمغػرة واًمرمحي

ظمػمات اًمدكقو  -اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم هذا اًمدقموء ع صغموىمد َجَ  

 .(1واهلل أقمؾؿ) .وأظمرة

ًٓ  هوورد دم افباب حديث إٓ أن دم ضرؿ  ، وٓ  ةمن جفة اإلشـادةمؼا

 .صاحب افطعامف بلس أن يؼال دظاءً 

صغم اهلل أن اًمـبل ، ٓ وهو حديث أكس بن ةمافك ريض اهلل ظـهأ 

ؾ، صمؿ يمَ جوء سمخبز وزيً، وملَ ودة، ومبَ ضموء إمم ؾمعد سمـ قمُ  قمؾقف وؾمؾؿ

ؾ يمَ ر قمـديمؿ اًمصوئؿقن، وأَ طَ ومْ أَ )) :ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .(2)((قمؾقؽؿ اعمالئؽي ًْ ؾ  ـمعومؽؿ إسمرار، وَص 

                                                

 (.227/ 28رشحه ظذ ةمسؾم ) (2)

، (8/283وأمحد دم ادسـد )، (8352أخرجه أبو داود ) أشاكقده ضعقػة: (2)

 .وؽرهم، (29225ه )ر دم جاةمعؿَ عْ وةمَ ، (6906وظبد افرزاق دم ةمصـػه )

 .به ،اةمرؾوظً  ،ظن أكس ،ظن ثابت ،ر بن راصدؿَ عْ ةمن ضريق ةمَ  

 .ر ظن ثابت ضعقػةؿَ عْ رواية ةمَ  وؾقه أن 

 .ر ظن ثابت ضعقفؿَ عْ عغ: وةمَ ؿال ابن ةمَ  
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 ،جودافـَ  ظاصم بن أيبو ،ر ظن ثابتؿَ عْ حديث ةمَ و :وؿال ـ رمحه اهلل ـ 

 . إوهامةمضطرب ـثر -هذا افرضبو ،وهشام بن ظروة 

 .، وثابت بكيافبكيغ ؾقفا ضعف ر ظنؿَ عْ رواية ةمَ  :ؿؾت

وافطزاين دم  ،(5297بان )وابن حِ ، (2626وأخرجه ابن ةماجه )

 .وؽرهم ،(2226وافبزار) ،(28/208افؽبر)

 ،اةمرؾوظً  ،ظن ظبد اهلل بن افزبر ةمن ضريق حمؿد بن ظؿرو، ظن ةمصعب بن ثابت، 

 به. 

 ومل يسؿع ةمن ابن افزبر.، يثضعقف احلد ،وؾقه ةمصعب

وظبد بن ، (8/202وأمحد )، (20055) (7362) ائي دم افؽزىَس وأخرجه افـَ 

 .وؽرهم ،(2829وأبو يعذ )، (2328وافدارةمي )، (2282د )قْ مُحَ 

 به.  ،اةمرؾوظً  ،ةمن ضرق ظن يقى بن أيب ـثر، ظن أكس 

 ا.مل يسؿع أكًس  ىويق

ةمؼال، وفؽن ةمن كاحقة افدراية ؾقؿؽن  احلديث أشاكقده ؾقفا ل أنؾاحلاص

 .وٓ ةماكع ةمن ذفك ،فؾشخص أن يدظو به

 .ثبت ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمأي أكه مل يَ  ،إكام افؼصد بقان ضعػه 



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(111( 

 

 :دم آداب افضقفافػؼفاء ل افقك بعض أؿوإو

 :ؿال ابن افعريب

ماعمُ م ًمؾضقػ اًمطعوم أن يبودر دِّ ـي إذا ىمُ اًمس   ـف، ومنن إًمقف سموٕيمؾ م َؼد 

 .بقليمرامي صوطمى اعمـزل اعمبودرة سموًمؼَ 

رهؿ إسمراهقؿ: ٕهنؿ ظمرضمقا قمـ ؽِ ض اعمالئؽي أيدهيؿ كَ بَ ومؾام ىمَ  

ـي، وظموف أن يؽقن وراءهؿ مؽروه يؼصدوكف اًمعودة وظموًمػقا اًمس  

(1).  

 :ىمول اًمؼرـمبل

ومنن  :م إًمقف سموٕيمؾد  ؼَ م ًمؾضقػ اًمطعوم أن يبودر اعمُ دِّ ـي إذا ىمُ اًمس  

اًمضقػ شمعجقؾ اًمتؼديؿ، ويمرامي صوطمى اعمـزل اعمبودرة  يمرامي

 .بقلسموًمؼَ 

ٕهنؿ ظمرضمقا قمـ اًمعودة  :ومؾام ىمبضقا أيدهيؿ كؽرهؿ إسمراهقؿ 

 ـي، وظموف أن يؽقن وراءهؿ مؽروه يؼصدوكف.وظموًمػقا اًمس  

                                                

 .(22/ 8أحؽام افؼرآن ) (2)
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(112( 

 

يموكً ذم أيدهيؿ ذم اًمؾحؿ وٓ  ي أهنؿ يموكقا يـؽتقن سمؼداحوِ ورُ  

هؿ وأوضمس رَ ؽِ كَ }أى ذًمؽ مـفؿ ومؾام ر .شمصؾ أيدهيؿ إمم اًمؾحؿ

  .ر. وىمقؾ: أطمسؿَ ْض أَ  :أي {مـفؿ

 .اًمدظمقل :واًمقضمقس

 ىمول اًمشوقمر: 

 سمف   ّى ضموء اًمؼميد سمؼرـموس خَيُ 

 قموزَ وملوضمس اًمؼؾى مـ ىمرـموؾمف ضَم                               

 و. قمً زَ ومَ  :و، أيظمقومً  :{قػيظِم }

ٓ } :وًمً اعمالئؽيا، ومؼفمـقا سمف ذ   ،ويموكقا إذا رأوا اًمضقػ ٓ يليمؾ

 .(1){َتػ إكو أرؾمؾـو إمم ىمقم ًمقط

 :أيًضو ول اإلموم اًمؼرـمبلىم 

هؾ يليمؾ  ،مـ أدب اًمطعوم أن ًمصوطمى اًمضقػ أن يـظر ذم ضقػف 

 أم ٓ؟ 

 .(2)رٓ سمتحديد اًمـظ ،وذًمؽ يـبغل أن يؽقن سمتؾػً ومسورىمي

                                                

 (.75/ 9تػسر افؼرضبي ) (2)

 .افسابق (2)



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(113( 

 

 :ؿال  افسػاريـي احلـبع

  ؼة ادضقف دم أةمور:أن يبادر إػ ةمواؾ يؾف ،وأةما آداب افضقف

 .ؾ اًمطعوم وٓ يعتذر سمشبعيمْ أَ  :ةمـفا

ؾمقى اًمؼبؾي  ،سلل صوطمى اعمـزل قمـ رء مـ دارهوأن ٓ يَ  -

 ومقضع ىمضوء احلوضمي.

 .وٓ يتطؾع إمم كوطمقي احلريؿ -

 وٓ خيوًمػ إذا أضمؾسف ذم مؽون وأيمرمف سمف.  -

 .ؾ يديفْس وٓ يؿتـع مـ همَ  -

 .(1)ومال يؿـعف مـفو ،سمحريمياعمـزل ىمد ترك  وإذا رأى صوطمَى  - 

 جاء دم افؾباب دم ظؾوم افؽتاب:

صؾح ًمف ًمؽقكف ومل يؽـ يَ  ،ومـ آداب اًمضقػ إذا طمرضه اًمطعوم

 أن ٓ :اًمؼقة قمـ هضؿ ذًمؽ اًمطعوم ا سمف، أو يؽقن ضعقػرِض  مُ 

  !!صؾح زميؼقل: هذا ـمعوم همؾقظ ٓ يَ 

هنؿ ٕ (يب موكع مـ أيمؾ اًمطعوم)يلِت سمعبورة طمسـي، ويؼقل:  سمؾ

و، وٓ أكف ذيمروا ذم اًمطعوم ؿمقئً ، ومل يَ {ْػ ٓ ََتَ }أضموسمقه سمؼقهلؿ: 

                                                

 (.252/ 2ؽذاء إفباب دم رشح ةمـظوةمة أداب ) (2)
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(114( 

 

وه نم  سملهنؿ مالئؽي، وسمَ  اوه سموًمقًمد إؿمعورً نم  سمؾ سمَ  ، هبؿرضيَ 

 .(1)ؿقه أهنؿ ًمقسقا ممـ يليمؾقنف  طمقٌ ومَ  ،ريمَ سموٕذف وهق اًمذ  

 :ؿال أبو افبؼاء افشاؾعي

 .ى اًمدار وإذكفرج إٓ سمرضو صوطمأن ٓ خَي  وةمن آداب افضقف:

 .أن يشقعف قمـد ظمروضمف إمم سموب اًمدار ن فؾؿضقفَس ويُ  

 .وؾمؽمهـأن ٓ َيؾس ذم مؼوسمؾي طمجرة اًمـسوء  ويـبغي فؾضقف 

 ر اًمـظر إمم اعمقضع اًمذي ظمرج مـف اًمطعوم.ثِ ؽْ وٓ يُ  

 .أن يؽقن قمغم اعموئدة اًمبؼؾ ستحبويُ 

قضع ومف صوطمى اعمـزل اًمؼبؾي اعموء ومر  قمَ  وإذا دخل افضقف 

 .(2)اًمقضقء

 

 

 

 

 
                                                

 (.35/ 23فؾباب دم ظؾوم افؽتاب )ا (2)

 (.839/ 6افـجم افوهاج دم رشح ادـفاج ) (2)
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(115( 

 

 :، ةمع افضقفقتبصاحب اف هبا يـبغي أن يتحذافتي داب أ -ثاكًقا

 :ـ إؾطار صاحب افدار إذا كزل به ضقف دم صقام  افتطوع 2

، ومؼول: أيمون ٍ ىمول: ؾملل ؾمؾقامن سمـ مقؾمك قمطوءً يْ رَ قمـ اسمـ ضُم 

 .(1)(كعؿ)اًمرضمؾ ذم همػم ؿمفر رمضون ًمضقػف؟ ىمول:  رِ طِ ػْ قُ يؼول: ًمِ 

 :ـ ادسارظة دم إـرام افضقف 2

ٌُ َضْقِػ إسِْمَراِهقَؿ اعمُْْؽَرِملَم )}ىمول اهلل شمعومم:   ( إِْذ 24َهْؾ َأشَموَك طَمِدي

( وَمَراَغ إمَِم 25َدظَمُؾقا قَمَؾْقِف وَمَؼوًُمقا ؾَماَلًمو ىَموَل ؾَماَلٌم ىَمْقٌم ُمـَْؽُروَن )

سَمُف إِ 26َأْهؾِِف وَمَجوَء سمِِعْجٍؾ ؾَمِؿلٍم ) َٓ شَمْليُمُؾقَن ( وَمَؼر  ًَمْقِفْؿ ىَموَل َأ

(27)}(2). 

 :وجه افشاهد ةمن أية افؽريؿة  

، ؾمورع وسمودر ذم ظمػوء إمم سمؿجرد جملء إضقوف خلؾقؾ اًمرمحـ

 إقمداد اًمضقوومي. أضمؾ أهؾف مـ 

                                                

ظن ، (9696ابن أيب صقبة )و، (6695أخرجه ظبد افرزاق ) ضعقف:إشـاده  (2)

  .رهـَ ؾَذ  ..ابن جريج ؿال: شلل شؾقامن بن ةموشى ظطاء، ؾؼال

 ةمدفس ومل يكح. ،وؾقه ابن جريج

 [.26 - 22]افذاريات:(2)
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(116( 

 

 .م قمغم مققمد معفامو د ،وصقل اًمضقػ ح اًمبوب ىمبؾتْ ـ ومَ 3

لهؾ اجلـي وم ،أمر مطؾقب ق، وهاًمرسور قمغم اًمضقػ دظمؾوهذا يُ  

  .هلؿ ًمواىمبؾ أن يصؾقا إًمقفو إيمر  ح إسمقاب هلؿتَ ػْ شمُ 

و} :ىمول شمعومم ًْ َأسْمَقاهُبَ  .[73]اًمزمر:  {طَمت ك إَِذا ضَموُءوَهو َووُمتَِح

سَْمَقاُب } :ىمول شمعوممو ْٕ  .  [51]ص:  {ضَمـ وِت قَمْدٍن ُمَػت َحًي هَلُُؿ ا

 .طمقى سموًمضقػـ اًمؽم4

ومؼد ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف   ،مـ ذًمؽ أو كحق و(مرطمبً ) :ؼقليسملن  

سمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام، ىمول: عمو قمبد اهلل  يمام رواه قمـف  ،وؾمؾؿ

و مرطمبً ))ىمول:  ،م وومد قمبد اًمؼقس قمغم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿدِ ىمَ 

 .(1)((كامَ دَ سموًمقومد، اًمذيـ ضموءوا همػم ظمزايو وٓ كَ 

يرطمى سموًمـوس سمؾ يمون مـ ؿملن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن  

 و.قمؿقمً 

(( و سملم هوكئمرطمبً ))  :يؼقل ٕم هوكئصغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومفو هق  

(2). 

                                                

 (.26وةمسؾم )، (7267أخرجه افبخاري ) ق ظؾقه:ةمتػ (2)

 (.887وةمسؾم )، (856أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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(117( 

 

 :صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول ،اسمـتف وموـمؿي ريض اهلل قمـفو توعمو ضموء 

 .(1)يمام روشمف أم اعمممـلم قموئشي ريض اهلل قمـفو(( و سموسمـتلمرطمبً ))

وكحو  (بك فًّل وش أهًّل ) (رشؾتـا) (بك اةمرحبً ) :ؾؼوفك فؾضقف

 .شعره بافسؽقـة وافراحةيبؼدوةمه و افػرح ظذيدل مما  ـ ذفك

شمريد  ،و سموًمؼقم( اؾمتعؿؾتف اًمعرب وأيمثرت مـف)مرطمبً  :ؿال افـووي

ًَ  :ومعـوه .ـ اًمؾؼوءْس  وطُم سمف اًمؼِم   .(2)يعَ و وؾَم رطمبً  صودوم

 :ـ إيثار افضقف ظذ كػسك 5 

َن قَمغَم َأْكُػِسِفْؿ َوًَمْق يَموَن هِبِْؿ َوُيْمصمُِرو} :أهؾ اإليامن قمـ شمعوممىمول اهلل 

 .[9]احلنم:  {ظَمَصوَصيٌ 

 :فقك هذا احلديثإو 

صغم اهلل قمؾقف   أشمك اًمـبل  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، أن رضماًل 

ومؼول رؾمقل اهلل  !وؾمؾؿ، ومبعٌ إمم كسوئف ومؼؾـ: مو معـو إٓ اعموء

 (.؟(هذا -ضقػيُ  :أو -ؿُض ـ يَ مَ ))صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

 .ومؼول رضمؾ مـ إكصور: أكو 

                                                

 (.2250وةمسؾم )، (8728أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.236/ 2رشح افـووي ظذ ةمسؾم ) (2)
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(118( 

 

وموكطؾؼ سمف إمم امرأشمف، ومؼول: أيمرمل ضقػ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  

 .وؾمؾؿ

 .ومؼوًمً: مو قمـدكو إٓ ىمقت صبقوين 

إذا  مل صبقوكِؽ قِّ ، وكَ ، وأصبحل رساضمِؽ ئل ـمعومِؽ قِّ ومؼول: هَ  

 .شوءأرادوا قمَ 

ىمومً مً صبقوهنو، صمؿ ق  ومفقلت ـمعومفو، وأصبحً رساضمفو، وكَ  

 .صؾح رساضمفو وملـمػلشمفيملهنو شمُ 

 .ريوكف أهنام يليمالن، ومبوشمو ـموويلمومجعال يُ  

ومؾام أصبح همدا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼول:  

 ((.مـ ومعوًمؽام -ىجِ قمَ  :أو -ضحؽ اهلل اًمؾقؾي))

ويمصمرون قمغم أكػسفؿ وًمق يمون هبؿ ظمصوصي ومـ }وملكزل اهلل:  

 .(1)[9]احلنم:  {ؾحقنيقق ؿمح كػسف وملوًمئؽ هؿ اعمػ

 :ـ اًمـقي اًمصوحلي ذم اًمضقوومي 6

ؼول تؽ أن ي، ٓ شمؽقن كقأن شمؽقن ضقوومتؽ ًمقضمف اهلل شمعومم يشمـق  

 (.مضقوف) (ادقَ ضَم ) (يمريؿ) :قمـؽ

                                                

 (.2052و ةمسؾم )، (8693أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(119( 

 

 ومؾتؽرم اًمضقػ ًمقضمف اهلل شمعومم ويؽقن صـقعؽ  

ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم مَ )) :سمؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمؿاًل 

 .(1)((ومؾقؽرم ضقػف ،رظِم أ

 .(2)((إكام إقمامل سموًمـقوت)) :وىمد ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 :ـ آؾمتؼبول واًمبشوؿمي ذم وضمف اًمضقػْس ـ طُم  7 

طمتك ٓ يتشؽؽ  ٓ ؾمقام ذم وضمف اًمضقػ ، ويـبغل أن شمؽقن سمشقؿًم 

 .نم واًمرسورًمف اًمػرح واًمبِ  رْ فِ فمْ ، إكام أَ اًمضقػ ذم أمر كػسف

 ، مـ طمؾقىًمضقوومي واإليمرامى اـ شمؼديؿ واضم 8

 .)قمصػم( منموبو

ب إًمقفؿ ر  عمو ضموء إضقوف اًمؽرام، ىمَ قمؾقف اًمسالم، ا اخلؾقؾ ومفذ 

  .، ومجوءهؿ سمعجؾ ؾمؿلم ومشقي، وموحلـقذ هق اعمشقيوؾمؿقـً قمجاًل 

ـ يمون يممـ سموهلل واًمققم مَ )) :واًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول 

 ((.ومؾقؽرم ضقػف ،رظِم أ

                                                

 (.26وةمسؾم ) ،(7023) أخرجه افبخاري ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.2906وةمسؾم ) ،(2أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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(121( 

 

 :، ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿًمطعوم مـ اإليمراموشمؼديؿ ا 

  ((.ورك قمؾقؽ طمؼ  وْ إن  ًمزَ ))

 .ـ شمتحؿؾف صمالصمي أيوم 9

ًْ يْ قمـ أيب ُذَ   قمقـوي،  أذكوي، وأسمٍمْت  ح اًمعدوي، ىمول: ؾمؿع

ـ يمون يممـ سموهلل مَ ))طملم شمؽؾؿ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼول: 

 ،ريمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم ـ ومَ  .ومؾقؽرم ضموره ،رواًمققم أظِم 

 .((ومؾقؽرم ضقػف ضموئزشمف

 : ومو ضموئزشمف يو رؾمقل اهلل؟ ًمقاىمو 

يقم وًمقؾي، واًمضقوومي صمالصمي أيوم، ومام يمون وراء ذًمؽ ومفق ))ىمول: 

ا أو ومؾقؼؾ ظمػمً  ،رـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظِم ومَ  .صدىمي قمؾقف

 .(1)((ًمقصؿً

 ! !تضجر مـ اًمضقػ سمؿجرد ضمؾقؾمف ؾموقموتومال شم

ي دْ ، وٓ مـ هَ د واًمعطوءومؾقس هذا مـ ظمصول أهؾ اًمؽرم واجلق

 .اعمرؾمؾلم

                                                

 (.23وةمسؾم )، (7029أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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(121( 

 

، ريض بؽر ةمع أبقه أيبافصديق حديث ؿصة ظبد افرمحن بن أيب بؽر 

 :اهلل ظـفام

 ،و ومؼراءيموكقا أكوؾًم  ي،ػ  ، أن أصحوب اًمص  ظن ظبد افرمحن بن أيب بؽر

عوم اصمـلم ـ يمون قمـده ـممَ ))ىمول: صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿوأن اًمـبل 

 ((.أرسمع ومخومس أو ؾمودس ومؾقذهى سمثوًمٌ، وإنْ 

 .ةنَم وأن أسمو سمؽر ضموء سمثالصمي، وموكطؾؼ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعَ  

سمقــو  -ومال أدري ىمول: وامرأِت وظمودم  -ىمول: ومفق أكو وأيب وأمل  

 .وسملم سمقً أيب سمؽر

وإن أسمو سمؽر شمعشك قمـد اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، صمؿ ًمبٌ طمقٌ  

 ًُ اًمعشوء، صمؿ رضمع، ومؾبٌ طمتك شمعشك اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  صؾق

 .وؾمؾؿ

ومجوء سمعد مو مه مـ اًمؾقؾ مو ؿموء اهلل، ىموًمً ًمف امرأشمف: ومو  

  ؟!-أو ىموًمً: ضقػؽ  -سؽ قمـ أضقوومؽ بَ طَم 

 !ىمول: أومو قمشقتقفؿ؟

 .اقْ سمَ لَ ا طمتك دملء، ىمد قمرضقا ومَ قْ سمَ ىموًمً: أَ  
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  ًُ َع َوؾَمى   !!هُمـَْثرُ  :، ومؼولأكو وموظمتبلُت  ىمول: ومذهب ، وىمول: وَمَجد 

 !اومؼول: واهلل ٓ أـمعؿف أسمدً  !!ويمؾقا ٓ هـقئً 

ىمول:  -و مـ أؾمػؾفو أيمثر مـفو سمَ وايؿ اهلل، مو يمـو كلظمذ مـ ًمؼؿي إٓ رَ  

 .وصورت أيمثر ممو يموكً ىمبؾ ذًمؽ -يعـل طمتك ؿمبعقا 

شمف: يو ومـظر إًمقفو أسمق سمؽر ومنذا هل يمام هل أو أيمثر مـفو، ومؼول ٓمرأ 

  !اس مو هذا؟رَ أظمً سمـل ومِ 

 !ل أن أيمثر مـفو ىمبؾ ذًمؽ سمثالث مراترة قمقـل، هلَِ ىموًمً: ٓ وىمُ 

يعـل يؿقـف  -ؾ مـفو أسمق سمؽر، وىمول: إكام يمون ذًمؽ مـ اًمشقطون يمَ وملَ  

ؾفو إمم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ؾ مـفو ًمؼؿي، صمؿ مَحَ يمَ صمؿ أَ  -

 .وملصبحً قمـده

ىَمـَود، ومؿه إضمؾ، ؼْ ويمون سمقــو وسملم ىمقم قمَ   ، اصمـو قمنم رضماًل  وَمَػر 

مع يمؾ رضمؾ مـفؿ أكوس، اهلل أقمؾؿ يمؿ مع يمؾ رضمؾ، ومليمؾقا مـفو 

 .(1)أو يمام ىمول .أجعقن

 

 

                                                

 (.2056وةمسؾم ) ،(702أخرجه افبخاري ) ةمتػق ظؾقه: (2)
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 :ؿال ابن رجب 

ؾفؿ إمم أهؾف ؽِ أشمك اإلكسون سمضققف إمم مـزًمف، ومنكف َيقز ًمف أن يَ  اإذ

صمؼ مـ يي إذا وَ رض معفؿ ذم إيمؾ: ومنن ذم ذًمؽ يمػوووًمده، وٓ حَي 

 .(1أهؾف ووًمده سموًمؼقوم سمحؼفؿ)

 :ؿال ابن ادؾؼن

قبي صوطمى اعمـزل، وأن ٓ يؿتـعقا إسموطمي إيمؾ ًمؾضقػ ذم همَ  وؾقه:

 .ديؼ ذم ذًمؽ: إلكؽور اًمصِّ ذم ذًمؽن ذِ إذا يمون ىمد أَ 

ؾزم ؾزمفؿ آطمتػول سموٕضقوف مثؾام يَ أن اًمقًمد وإهؾ يَ  :وؾقه 

 .(2 إضقوف اًمطعوم ومومتـعقا)ا قمغمضقرَ صوطمى اعمـزل، ومنهنؿ قمَ 

 :اوؿال أيًض  

إذا يمون ًمف  ،ؾ قمغم مصوحلف وأؿمغوًمفؼبِ ـ قمـده ضقػون أن يُ ضمقاز مَ 

 .(3)ديؼمقرهؿ يمام يمون اًمصِّ سملـ يؼقم مَ 

 

                                                

 (.273/ 5ؾتح افباري) (2)

 (.7/800افتوضقح فؼح اجلاةمع افصحقح ) (2)

 (.299/ 7)سابق اف (8)



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(124( 

 

 :اوؿال أيًض 

ظروا صوطمى اًمدار، أن إضقوف يـبغل هلؿ أن يتلدسمقا ويـت وةمـفا:

 .(1) اًمطعوم دوكفوٓ يتفوومتقا قمغم

ضموء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل  ؿال:ريض اهلل ظـه  يب هريرة،ظن أ

  !!قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼول: إين جمفقد

إمم سمعض كسوئف، ومؼوًمً: واًمذي سمعثؽ سموحلؼ، مو قمـدي إٓ  َؾ ؾَم رْ وملَ 

صمؿ أرؾمؾ إمم أظمرى، ومؼوًمً مثؾ ذًمؽ، طمتك ىمؾـ يمؾفـ مثؾ  !!موء

 !!ذًمؽ: ٓ، واًمذي سمعثؽ سموحلؼ، مو قمـدي إٓ موء

 ((.ضقػ هذا اًمؾقؾي رمحف اهلل؟ـ يُ مَ ))ل: ومؼو 

 .ومؼوم رضمؾ مـ إكصور، ومؼول: أكو، يو رؾمقل اهلل 

 رء؟  وموكطؾؼ سمف إمم رطمؾف، ومؼول ٓمرأشمف: هؾ قمـدكِ  

 .إٓ ىمقت صبقوين ،ىموًمً: ٓ

ؾقفؿ سمٌمء، ومنذا دظمؾ ضقػـو وملـمػئ اًمرساج، وأريف أكو ؾِّ ىمول: ومعَ  

 .اًمرساج طمتك شمطػئقف كليمؾ، ومنذا أهقى ًمقليمؾ ومؼقمل إمم

 .ؾ اًمضقػيمَ ىمول: ومؼعدوا وأَ  

                                                

 (.805/ 7)سابق اف (2)
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ى جِ ىمد قمَ ))ومؾام أصبح همدا قمغم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼول:  

 .(1)((اهلل مـ صـقعؽام سمضقػؽام اًمؾقؾي

 .وافتؾطف ةمعه دم احلديث، ن ادعاةمؾة فهْس ـ ُح  20

 :(2/292) فرَ ظستف دم ـل ؾن ةمُ ستطرَ ادُ جاء دم 

 ط اًمقضمف.ْس ر هلؿ اًمغـك وسمَ فِ ظْ خيدم أضقوومف ويُ  

 ىموًمقا: .ىرَ ومؼد ىمقؾ: اًمبشوؿمي ذم اًمقضمف ظمػم مـ اًمؼِ 

 ومؽقػ سمؿـ يلِت هبو وهق ضوطمؽ؟ 

ـ اًمشقخ ؿمؿس اًمديـ اًمبديقي رمحف اهلل هذا اًمؽالم ؿ  وىمد َض 

 سملسمقوت، ومؼول:

 ًٓ  ا  مـؽ ىموصدً إذا اعمرء وارم مـز

 ف ًمديؽ اعمسوًمُؽ تْ مَ رْ أَ راك وىمِ                                        

   ذم وضمفف متفّؾاًل ومؽـ سموؾماًم 

 مبوركُ   ويقمٌ و أهاًل وىمؾ مرطمبً  

 

 ى رَ م ًمف مو شمستطقع مـ اًمؼِ دِّ وىمَ 

                                                

 (.2052أخرجه ةمسؾم ) (2)
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ًٓ جُ قمَ     وٓ شمبخؾ سمام هق هوًمُؽ ق

 

 م تؼدِّ ومؼد ىمقؾ سمقً ؾموًمػ مُ 

 شمداوًمف زيد وقمؿرو وموًمُؽ  

 ى رَ سمشوؿمي وضمف اعمرء ظمػم مـ اًمؼِ 

 ق ضوطمُؽ هْ ـ يلِت سمف وَ ومؽقػ سمؿَ  

وإـموًمي  ،وىموًمً اًمعرب: متوم اًمضقوومي اًمطالىمي قمـد أول وهؾي

 .احلديٌ قمـد اعممايمؾي

 وىمول طموشمؿ اًمطوئل: 

 موًمؽ  ميو أُ  ؽَم  عْ  اًمطورق اعمُ كِم ؾَم 

 إذا مو أشموين سملم كوري وجمزري 

 ى رَ أأسمسط وضمفل إكف أول اًمؼِ 

 ون مـؽريوأسمذل معروذم ًمف د                                      

 ًُ ـي سمـ وهى اًمدارمل قمـ مؽورم قْ قَ قمُ  وىمول إصؿعل: ؾملًم

ًَ  ،إظمالق  ىمقل قموصؿ سمـ وائؾ: ومؼول: أو مو ؾمؿع

 ؼري اًمضقػ ىمبؾ كزوًمف و ًمـَوإك



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(127( 

 

 نم مـ وضمف ضوطمِؽ عف سموًمبِ بِّ َش وكُ                                    

 وىمول سمعض اًمؽرام:

 ل رطمؾف زِ كْ أضوطمؽ ضقػل ىمبؾ أن أُ 

 صى قمـدي واعمحّؾ ضمديُى وخُي                                       

 رى ر اًمؼِ ثِ ؽْ ومو اخلصى ًمألضقوف أن شمُ 

 ام وضمف اًمؽريؿ ظمصقُى وًمؽـ                                         

 ،ؾجؿقع شمقىمػم اًمضقػ وإيمرامفًمقـبغل وم وسموجلؿؾي:ؿؾت )أمحد(: 

ركو سمنيمرامف مِ ومؼد أُ ، وقمدم اإلؾموءة إًمقف سملي وضمف مـ اًمقضمقه

 وشمقىمػمه وآطمتػوء سمف.

 .وإدب وٓطمؽمامسماًمتزام قجى قمؾقفؿ وم ،وإوٓدوأمو 

يـوس اًمضقػ سموحلديٌ اًمطقى واًمؼصص سمام إستحب فؾؿضقف ويُ  

قى ٕن مـ متوم اإليمرام ـمالىمي اًمقضمف وـمِ   :يـوؾمى يمؾ مؼوم

 .ف آكبسوطحصؾ ًمًمقَ  :اخلروج واًمدظمقل داحلديٌ قمـ

قمدم اعمشؼي اًمبوًمغي أو إحلوق بؼط  ،فؾضقف ةمؼوعوافتؽؾف  

 اًمرضر سمصوطمى اًمبقً.
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( ْؾ يمُ  ،ْؾ ض  ػَ شمَ ) :أن يؼقل ًمؾضقػ أطمقوًكووُيستحب فصاحب افبقت 

يشعر سموخلجؾ إن يمثر اإلحلوح مـ همػم إحلوح قمؾقف طمتك ٓ يضجر و

  .قمؾقف

غقى قمـف طمتك ٓ ر اًمسؽقت قمـد اًمضقػ، وأٓ يَ ثِ ؽْ أٓ يُ  ُيستحبو

 أكف صمؼقؾ قمغم أهؾ اًمبقً. شعريَ 

 .ا سمحرضشمفوٓ يـفر أطمدً 

ـ يؼقم ك مَ وإن يمون هـو. وأن يتقزم ظمدمتف سمـػسف إن شمقرس ذًمؽ ًمف 

 سموخلدمي ومال موكع أيًضو.

سمجؾقؾمف أو ٓ يطقؼ اجلؾقس معف أو ذم  يتلذى ـمَ مع وأٓ َيؾسف 

  .طمرضشمف

 .وأن يلذن ًمف سموخلروج إن اؾمتلذكف

 .ًمإليمرام اًمدار شمتؿقاًم ف إمم سموب رج معوأن  خَي  

 .اًمعوداتسموظمتالف اعمقاـمـ َتتؾػ مـ ويمؾ هذه وهمػمهو  

 ػعؾ اًمشخص مع ضقػف مو حيبف مـ اعمبوطموت سمال مشؼي قمؾقف.قَ ومؾ 
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 طمؽؿ اًمتؽؾػ ًمؾضقػ

اًمقارد قمـ اًمتؽؾػ ًمؾضقػ ٓ يصح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  لاًمـف

  .قمؾقف وؾمؾؿ

هنوكو رؾمقل اهلل صغم اهلل  :ىمولؾمؾامن اًمػورد، ريض اهلل قمـف ومعـ 

 (.1)قمؾقف وؾمؾؿ أن كتؽؾػ ًمؾضقػ

                                                

واخلرائطي دم ةمؽارم ، (6226أخرجه احلاـم دم ادستدرك ) أشاكقده ضعقػة: (2)

 ،(9257ب )عَ وافبقفؼي دم افش   ،(7/262وافطزاين دم افؽبر ) ،(829إخّلق )

 .وؽرهم

ظن  ،عبديظن ظبد افرمحن بن ةمسعود اف، بن افَرةَماسـؾفم ةمن ضرق ظن احلسغ  

 .به ،ًظاةمرؾو ،شؾامن

 .وهو جمفول افعغ، ظبد افرمحن بن ةمسعودوؾقه  

وهو  ا.ٓ أرى به بلًش  :ن وثؼه ؽر ؿول اإلةمام أمحداس مل أجد ةمَ ةمَ واحلسغ بن افرَ  

 .ال جد  ؼِ راٍو ةمُ 

 .دم احلديث ـاؾقة بلن تضعػه وافعؾة إوػ 

 غ.دم شـده فِ  :ثهذا احلدي نؿال اإلةمام افذهبي دم افتؾخقص ظ 

 ة بؿرة!!تافػ فؽـفا ،ىأخرضرق وفؾحديث 

، ظن إظؿش، ظن أيب وائل، َؿْرم بنشؾقامن  ظن( 2522ار )زَ أخرجه افبَ  ةما  :ةمـفا 

  .به ،اةمرؾوظً  ،ظن شؾامن
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م، ظن إظؿش، ظن صؼقق، ظن رْ شؾقامن بن ؿَ ظن ( 7/285وافطزاين دم افؽبر )

 .به ،اةمرؾوظً  ،شؾامن

 .وؽاٍل دم افتشقع ،اوهو ضعقف جد  ، مرْ دار ظذ شؾقامن بن ؿَ اد :ؿؾت 

 .خر فؾحديثآضريق  موثَ 

( ةمن ضريق ؿقس، ظن ظثامن بن صابور، ظن أيب وائل ؿال: 2525أخرجه افبزار ) 

 .ار احلديث ةمرؾوظً ـَ ؾَذ  ...أتقت شؾامن

جمفول  وظثامن. ضعػه إيلَ  وإؿرب ،وهو ةمتؽؾم ؾقه، وهو ابن افربقع ،وؾقه ؿقس 

 .افعغ

 ثافث.وهـاك ضريق 

قل بن بِ حْ ظن رُشَ  د، ظن شؾقامن بن ةموشى، رْ ةمن ضريق بُ  (2527أخرجه  افبزار) 

 .به ،اةمرؾوظً  ،ؿط، ظن شؾامنافس  

ةمتؽؾم ؾقه دم ؽر  ،ريهْ ثؼة دم افز   وهو ،ةمتؽؾم ؾقهى، وؾقه شؾقامن بن ةموش

  .ريهْ افز  

ر ملري، وهْ ثؼة دم افز   :عغؾؼد ؿال ابن ةمَ  ـَ ، بل أكا قل ةمن ةمشايخ شؾقامنبْح رُشَ  ُيْذ

بقل كػسه خمتؾف دم ْح رُشَ و، بقلحْ بعد أن يؽون شؾقامن شؿع ةمن رُشَ يَ  :أؿول

 .ـة افضعفظِ وإخراج افبزار فه ةمَ  .صحبته ـام ؿال افذهبي

ظن  ن ؾضًّل َس ا  وٓ حُتَ بل ضعقػة جد   ،ضرق احلديث ضعقػة أن :ؾاحلاصل

 افتصحقح !!
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 .ع اًمطعوم واًمتؽؾػ ًمؾضقػـْسموب ُص ىمول اإلموم اًمبخوري: 

ــ ر قمغم ذًمؽ مـ ؾُم دَ اًمتؽؾػ ًمؾضقػ عمـ ىمَ  ول:ط  ىمول اسمـ سمَ 

ح ًمضقػف سمَ اعمرؾمؾلم وآداب اًمـبقلم، أٓ شمرى أن إسمراهقؿ اخلؾقؾ ذَ 

 (.1)؟! ؾمؿقـًوقمجاًل 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.822/ 9)يحقح افبخاررشح ص (2)
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 م الضيافةْكُح 

 عند صاحب املال احلرام

 هةْبأو ما فيه ُش

ـ اظمتؾط موًمف احلالل مع مَ ؾػ اًمػؼفوء ذم طمؽؿ اًمتعومؾ اظمتَ 

 ...ـمعومفوأيمؾ  هديتفبقل وىمَ  ،واًمنماء : مـ طمقٌ اًمبقعسموحلرام

 :لمىمقًم قمغم -وكحق ذًمؽ

 .هرَ ؽْ بقل هديتف واًمتعومؾ معف، وإكام يُ رم ىمَ ٓ حَي  اًمؼقل إول: 

اًمشوومعقي واحلـوسمؾي، واظمتوره اسمـ اًمؼوؾمؿ مـ  معتؿد مذهى وهق 

 .اعموًمؽقي

   فقك أؿواهلم:إو

 :ؿال افـووي

 ،وو سمثؿـ ذم اًمذمي ذاء صحقحً وًمق اؿمؽمى ؾمؾطون أو همػمه ؿمقئً 

ويمون ذم  ،صمؿ وهبف إلكسون ،ضف سمرضو اًمبوئع ىمبؾ شمقومقي اًمثؿـبَ وىمَ 

رم مل حَي  :قومقف اًمثؿــ أيـ يؿ مِ ؾَ عْ ومل يُ  ،مول اعمشؽمي طمالل وطمرام
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ويتليمد اًمقرع أو  ،يمفرْ وًمؽـ اًمقرع شمَ  ،قمغم اإلكسون اعمقهقب ًمف

 .(1)ى يمثرة احلرام ذم يد اعمشؽمي وىمؾتفَس خيػ سمحَ 

 ؿال افسقوضي افشاؾعي:

رم ذم ٓ حَي  -ف قمقـفرَ عْ موًمف طمرام إذا مل يُ  رُ ثَ يمْ ـ أَ ومـفو: معومؾي مَ 

إذا همؾى  ،و اًمسؾطونويمذا إظمذ مـ قمطوي .هرَ ؽْ إصح، ًمؽـ يُ 

إن اعمشفقر ومقف اًمؽراهي  (:ذح اعمفذب)يمام ىمول ذم  ،احلرام ذم يده

 .(2و ًمؾغزازم)ٓ اًمتحريؿ، ظمالومً 

 :(263/ 4ىمؾققيب وقمؿػمة ) يطموؿمقوضموء ذم 

ذ اًمصدىمي واهلديي ممـ أيمثر ظْم رم إيمؾ وٓ اعمعومؾي وٓ أَ ومرع: ٓ حَي 

 ك اًمقرع.ؿ طمرمتف وٓ خيػؾِ إٓ ممو قمُ  ،موًمف طمرام

  احلـبع: ؿال ابن  ؿداةمة 

وإذا اؿمؽمى ممـ ذم موًمف طمرام وطمالل، يموًمسؾطون اًمظومل، واعمرايب: 

ؿ أكف طمرام ؾِ قمُ  نْ ؿ أن اعمبقع مـ طمالل موًمف ومفق طمالل، وإِ ؾِ قمُ  نْ ومنِ 

                                                

 (.822/ 9ادجؿوع رشح ادفذب ) (2)

 .(2/206) إصباه وافـظائر (2)
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ؾ ىمقل اعمشؽمي قمؾقف ذم احلؽؿ: ٕن اًمظوهر أن بَ ؼْ وٓ يُ  . ومفق طمرام

 .ؾؽفمو ذم يد اإلكسون مِ 

بطؾ ـ أهيام هق، يمرهـوه ٓطمتامل اًمتحريؿ ومقف، ومل يَ ؿ مِ ؾَ عْ مل يُ  نْ ومنِ  

 ر. ثُ احلرام أو يمَ  ؾ  إلمؽون احلالل، ىمَ  اًمبقع

وهذا هق اًمشبفي، وسمؼدر ىمؾي احلرام ويمثرشمف شمؽقن يمثرة اًمشبفي 

 ؾتفو.وىمِ 

شػم أن و روى اًمـعامن سمـ سمَ ىمول أمحد: ٓ يعجبـل أن يليمؾ مـف: عمِ 

، لمِّ واحلرام سمَ  ،لمِّ احلالل سمَ ))ىمول:  -ؾقف وؾمؾؿ صغم اهلل قم -اًمـبل 

ـ اشمؼك وسمقـفام أمقر مشتبفوت، ٓ يعؾؿفو يمثػم مـ اًمـوس، ومؿَ 

ـ وىمع ذم اًمشبفوت وىمع ذم رضف، ومَ اًمشبفوت اؾمتؼمأ ًمديـف وقمِ 

أٓ وإن ًمؽؾ  ،ؿك، يقؿمؽ أن يرشمع ومقفيموًمراقمل طمقل احلِ  :احلرام

 قمؾقف. وهذا ًمػظ روايي مسؾؿ.  متػؼ ((ك اهلل حمورمفك، ومِح ؽ مِح ؾِ مَ 

و اؾمتبون ك مو اؿمتبف قمؾقف، يمون عمِ رَ ـ شمَ ومؿَ ))وذم ًمػظ روايي اًمبخوري: 

ؽ ومقف مـ اعملصمؿ، أوؿمؽ أن يقاىمع مو ُش ـ اضمؽمأ قمغم مو يَ ومَ  .كرَ شمْ أَ 

 ((.اؾمتبون
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أكف ىمول:  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -وروى احلسـ سمـ قمكم، قمـ اًمـبل  

 ((.يريبؽ ريبؽ إمم مو ٓدع مو يَ ))

 .(1)لوهذا مذهى اًمشوومع 

 ؿال افدشوؿي ادافؽي: 

اعمعتؿد ضمقاز معومؾتف  -موًمف طمالل وأىمؾف طمرام رُ ثَ يمْ ـ أَ اقمؾؿ أن مَ 

و ٕصبغ ظمالومً  ،يمام ىمول اسمـ اًمؼوؾمؿ ،ومدايـتف وإيمؾ مـ موًمف

 .اًمؼوئؾ سمحرمي ذًمؽ

ؾمؿ ومؿذهى اسمـ اًمؼو ،موًمف طمرام واًمؼؾقؾ مـف طمالل رُ ثَ يمْ ـ أَ وأمو مَ  

و وهق اعمعتؿد ظمالومً  .يمراهي معومؾتف ومدايـتف وإيمؾ مـ موًمف

 .م ًمذًمؽرِّ حَ ٕصبغ اعمُ 

ومفذا  -وهق اعمراد سمؿستغرق اًمذمي -وـ يمون يمؾ موًمف طمرامً وأمو مَ  

 ْ  .(2)ع مـ اًمتٍمف اعموزم وهمػمهـَؿْ ويُ  ،ع معومؾتف ومدايـتفـَمُت

 

                                                

 .(202/ 2ادغـي ) (2)

 (.266/ 8حاصقة افدشوؿي ) (2)
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ى احلالل ضموز ؾَ همَ  نْ ومنِ  :ر ذم اًمغوًمى قمغم اعمولظَ ـْيُ  اًمؼقل اًمثوين:

 .ؾى احلرام مل حَيِ ؾَ همَ  نْ ، وإِ اًمتعومؾ معف

 . وهذا مذهى احلـػقي واعموًمؽقي 

 ًمقؽ أىمقاهلؿ:إو

 ؿ رمحف اهلل:قْ جَ ىمول اسمـ كُ 

ًٓ دِ فْ إذا يمون هموًمى مول اعمُ  ؾ يمْ بقل هديتف وأَ ، ومال سملس سمؼَ ي طمال

  .مو مل يتبلم أكف مـ طمرام ،موًمف

إكف )إٓ إذا ىمول:  ،ؼبؾفو وٓ يليمؾيَ  ٓ ،وإن يمون هموًمى موًمف احلرام

 (.1)صمف أو اؾمتؼرضفرِ وَ  (طمالل

 :ؿال أبو ادعايل برهان افدين احلـػي

: رضمؾ أهدى إمم إكسون أو أضوومف إن يمون ((قمققن اعمسوئؾ))وذم 

مو مل  ،ؼبؾ ويليمؾ مـ ـمعومفٓ يـبغل أن يَ  :هموًمى موًمف مـ طمرام

 .صمفرِ اؾمتؼرضف أو وَ  ، أن ذًمؽ اعمول طماللؼِم خُيْ 

مو مل يتبلم ًمف أن  ،ؼبؾوإن يمون هموًمى موًمف مـ طمالل ومال سملس سملن يَ  

 .ذًمؽ مـ احلرام

                                                

 .(2/97إصباه وافـظائر ) (2)



 فقه الضيافة يف الشريعة االسالمية   

(137( 

 

وهذا ٕن أمقال اًمـوس ٓ َتؾق قمـ ىمؾقؾ طمرام وَتؾق قمـ يمثػمه،  

 .(1)ك احلؽؿ قمؾقفـَبْ ومقعتؼم اًمغوًمى ويُ 

ـ اظمتؾط موًمف مـ طمالل وذهى سمعض اًمعؾامء إمم تريؿ معومؾي مَ  

 .وطمرام

  . أصبغ مـ اعموًمؽقي سمفوىمول  

 د(:ىمول اسمـ رؿمد )اجلَ 

صمؿ حيرمف مـ أضمؾ اًمرسمح ]يريد مـ أضمؾ اًمرسمح[ احلرام اًمذي  :ىمقًمف

ومقمظمره هبو قمغم أن يلظمذ  ،وئيمثؾ أن يؽقن ًمف قمغم رضمؾ مِ  :هق رسمو

  وئي وقمنميـ.مـف مِ 

رم قمؾقف جقعف سملكف حَي  ،ًمقس قمغم فموهره (وطمتك يؽقن طمرامً ) :وىمقًمف

ٕن اًمقاضمى قمؾقف ومقف سمنجوع مـ اًمعؾامء أن  :ـف رءوٓ حيؾ ًمف م

                                                

 .(876/ 5ادحقط افزهاين دم افػؼه افـعامين ) (2)

أكه فقس  س ـام ذـر بعٌض وفق .ظـدهم ةوهو ةمن ـتب افسادة احلـػقة ادعتؿد

  .بؿعتؿد

 )ص ((افػوائد افبفقة دم تراجم احلـػقة)) اإلةمام افؾؽـويواكظر ـتاب 

 .(206و207
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ًمؼقل  :قى ًمف ؾموئرهطِ ـ أظمذه مـف ويَ د اًمرسمح اًمذي أرسمك ومقف إمم مَ رُ يَ 

َوإِْن شُمْبُتْؿ وَمَؾُؽْؿ ُرُءوُس َأْمَقاًمُِؽْؿ ٓ شَمْظؾُِؿقَن َوٓ }اهلل قمز وضمؾ: 

 [ . 279]اًمبؼرة:  {شُمْظَؾُؿقنَ 

طمتك يؽقن يمؾف  :أي (وطمرامً  طمتك يؽقن يمؾف) :وإكام معـك ىمقًمف

د مو ومقف رُ طمتك يَ  ،وذم أكف ٓ َيقز ًمف أن يليمؾ مـف ؿمقئً  ،سمؿـزًمي احلرام

ؾ يمَ د مو ومقف مـ اًمرسمو ومؼد أَ رُ ؾ مـف ىمبؾ أن يَ يمَ أَ  نْ ٕكف إِ  :مـ اًمرسمو

 و ومقف.ٓظمتالـمف سمجؿقع موًمف ويمقكف ؿموئعً  :سمعض اًمرسمو

ؼبؾ مـف وٓ أن يَ ويمذًمؽ قمغم ىمقًمف ٓ َيقز ٕطمد أن يعومؾف ومقف  

و ًمؽقكف ؿموئعً  :ٕكف إذا قمومؾف ومقف ومؼد قمومؾف ذم ضمزء مـ احلرام :هبي

 ومقف. 

 .وهذا هق مذهى اسمـ وهى مـ أصحوب موًمؽ

ٕن اًمرسمو ىمد شمرشمى ذم ذمتف وًمقس  :وهق اؾمتحسون قمغم همػم ىمقوس 

 .و ذم قملم اعمول قمغم اإلؿموقمي ومقفمتعقـً

  .بقل هبتفومقف وىمَ دمقز معومؾتف  :ومعغم مو يقضمبف اًمؼقوس 

 .وهق مذهى اسمـ اًمؼوؾمؿ
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ؾ عَ ـ ومَ بقل هبتف وهديتف، وىمول: مَ م أصبغ معومؾتف ومقف وىمَ ر  وطَم  

 .ذظَم َيى قمؾقف أن يتصدق سمجؿقع مو أَ  ،ذًمؽ

 (.1)وهق ؿمذوذ مـ اًمؼقل قمغم همػم ىمقوس 

 اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم رمحف اهلل: ومتقى 

 ،رام مع طماللطم ،ؿ اًمضقوومي قمـد رضمؾ موًمف خمتؾطؽْ طُم  مو :افسمال

وسمعض  ،وأؿمقوء حمرمي طمقٌ إكف يعؿؾ ذم حمؾ يبقع ومقف اًمدظمون مثاًل 

وهمػم  ...يمبقع يمتى ويمراؾموت وأىمالم :إؿمقوء إظمرى احلالل

 ؟ذًمؽ

سمعض  ي إزم  دِ ن هذا اًمرضمؾ هُيْ إطمقٌ  ،ؿ قمؿؾف ذم ذًمؽؽْ مو طُم  

 ؟هؾ أىمبؾفو أم أرومضفو ،إؿمقوء

 .أومتقكو سمذًمؽ ملضمقريـ 

. ؿ قمؿؾ هذا اًمرضمؾ ذم هذا اعمحؾ ضموئزؽْ طُم  هلل تعاػ:ؾلجاب رمحه ا

يموًمرسمو وسمقع اًمدظمون  :وًمؽـ سمنمط أن يبتعد قمـ اعمعومالت اعمحرمي

ًٓ  وًمقؽقن يمسبف ـمقبً  :م اهلل قمؾقفر  وهمػمه ممو طَم   .طمال

                                                

 .(292/ 23افبقان وافتحصقل ) (2)
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ومنن هذا ٓ سملس سمف  ،ووأمو سموًمـسبي هلدايوه إًمقؽ وكزوًمؽ قمؾقف ضقػً  

 .وٓ طمرج قمؾقؽ ذم ذًمؽ

ؾ اهلديي مـ بِ ً قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمَ بَ ومؼد صمَ  

 .طمقـام أهدت إًمقف ؿموة ذم همزوة ظمقؼم ،اعمرأة اًمقفقديي

 ،أضموب اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ دقمقة هيقدي دقموه ذم اعمديـيو 

  .خيـِ قمغم ظمبز ؿمعػم وإهوًمي ؾَم 

طمتك إكف قمؾقف اًمصالة واًمسالم موت  ،وذاء وؾ اًمقفقد سمقعً ومَ وقمَ 

 .ذم ؿمعػم اؿمؽماه ٕهؾف ،درقمف مرهقكي قمـد هيقديو

ٕن اًمقفقد يمام  :ـ اظمتؾط موًمف سمحراموهذا يدل قمغم ضمقاز معومؾي مَ  

ًِ } :وصػفؿ اهلل شمعومم ْح وًُمقَن ًمِؾس  قُمقَن ًمِْؾَؽِذِب َأيم   (.1){ؾَمام 

 

 

 

 

 

                                                

 (.2/ 27) ؾتاوى كور ظذ افدرب (2)
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 احلوصؾ ذم اعمسلًمي

َمـ ًمعؾامء ـ ا، وضمدكو مِ عمقضمز ٕىمقال اًمعؾامء ذم اعمسلًميسمعد اًمعرض ا

 :سمؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اأظمذً   :ع ذًمؽ ويمرهفـَمَ 

 ًمديـف أاًمشبفوت ومؼد اؾمتؼم كـ اشمؼؿَ ))...وم

 .((ـ وىمع ذم اًمشبفوت ومؼد وىمع ذم احلرامومَ  ،رضفوقمِ  

سمدًمقؾ أن اًمـبل صغم اهلل  ،هذا ضموئز :ر مـ اًمعؾامء يؼقلظَم آوومريؼ 

 ،مم ؿموةإرأة هيقديي عمو دقمتف ام  -وهق ؾمقد اخلؾؼ -قمؾقف وؾمؾؿ

ًٓ  ؾ مـ ـمعومفو، وحيتؿؾ يمَ ذهى وأَ   و.أو طمرامً  أن يؽقن موهلو طمال

 ؾ  اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمقفقد ومبوع ومَ وقمَ 

واؿمؽمى مـفؿ ، سمؾ موت صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ودرقمف مرهقكي قمـد 

 .هيقدي

 .ؾ هذا سمعض اًمعؾامء قمغم اًمؼقل سمجقاز ذًمؽؿَ ومحَ 

يمؾ ممـ موًمف طمرام طمتقوط اسمتعد قمـ إذ سموٓظَم ـ أَ ومؿَ   ؿؾت )أمحد(:

 .أو ومقف ؿمبفي احلرام

ل قمـده أو قمِ ه إذا دُ د، ومؾف أن يليمؾ وينمب قمـذ سموًمعزيؿيظَم ـ أَ ومَ 

 قؼ.وسموهلل اًمتقوم ،أو كحق ذًمؽ ،ويمون ضقػً 
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 أيت ذـره: ر ةمنَذ وأخًرا: ُيَ 

 .وظموصي أموم إىمورب ،فقشػ اًمـسوء أموم اًمضقـ شمؽ   1

 .ظموصي إىمورب ،سملم إضموكىة ؾقاخلَ  ـ قمدم 3

ع اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ؿِ سمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام، أكف ؾَم ومعـ ا

ٓ خيؾقن رضمؾ سمومرأة، وٓ شمسوومرن امرأة إٓ ومعفو ))يؼقل: 

 .(1)((مرَ حَمْ 

 قال الصنعاني:

 .(2وهق إجوع) ،ؾقة سموٕضمـبقيدل احلديٌ قمغم تريؿ اخلَ 

اًمتسوهؾ ذم طمؼفـ  ، ومألنليمقد قمغم إىموربأمو اًمت ؿؾت )أمحد(:

إيويمؿ ))ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  دوىم، رَس يمثػم ذم إُ 

ومؼول رضمؾ مـ إكصور: يو رؾمقل اهلل،  ((قمغم اًمـسوء واًمدظمقَل 

 .(3)((احلؿق اعمقت))ق؟ ىمول: ؿْ أومرأيً احلَ 

 

                                                

 (.2822وةمسؾم )(، 5288، 8007)أخرجه افبخاري  ةمتػق ظؾقه: (2)

 (.703/ 2ل افسّلم )بُ ُش  (2)

 (.2262(، وةمسؾم )5282ري )أخرجه افبخا ةمتػق ظؾقه: (8)

 ـإخ وافعم واخلال وأبـائفم. ؛أؿارب افزوج ةمن ؽر ادحارم: (احلؿو)و
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 اخلامتة

 .ضلـعؿة وافػؾؾه اف ،ةما ـان ةمن صواب ؾؿن اهلل وحدههذا، و

ؾؿن كػيس ادؼكة   ،أو شفو أو تؼصر أو زفل لوةما ـان ةمن خط

ن ـل يشء ٓ ةم وأتوب إفقه ، وأشتغػر اهللافرجقموةمن افشقطان 

 .يرضقه

، صاـر فهوأكا افـصح  يل دِ بْ ؾؾقُ  ،كاتدرن ـان فه أي توجقه أو اشةمَ و

 .اجزاه اهلل خرً و

  .يل دعُ ؾؾق ،كتػع ةمن هذا افبحث بقءان وةمَ   

ةمة افشقخ َّل ، ثم فشقخـا افوافد افعَ تعاػأكسى أن أـرر افشؽر هلل وٓ 

وتعؾؿـا ةمـه  ـابَ دَ ـا وأَ ؿَ ؾَ افذي ظَ  حػظه اهلل، ،ن افعدويةمصطػى ب

وأشلل اهلل أن يبارك  ،ق افؽريم، ؾجزاه اهلل ظـا ـل خرؾُ اخُل وافعؾم 

وأن يػظه اهلل بحػظه اجلؿقل  ،دم ؾضقؾته وذريته وأهل بقته

  . فه افدكقا ظذ خروخيتم فـا و ،سهسويَ 

وَصل  افؾفم وَشؾ م وَباِرك ظذ شقدكا حمؿد، وظذ آفه وصحبه 

 أمجعغ.
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 .واحلؿد هلل رب افعادغ

 وـتبه ببـاكه افباحث وادحؼق: 

 أمحد بن حمؿود آل رجب

  (هــ2222/ ربقع أخر/2): ادواؾق ،حدصباح إ 

 م(.2/22/2029)ادواؾق  

بؼرية خافد بن افوفقد ـ ةمرـز ةمـشلة أبو ظؿر ـ شفل احلسقـقة ـ 

 رشؿقة ـ ةمك.

   02022278223هاتف: 

 02552586720واتس أب: 


